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ATOS DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência
Portaria Normativa 00060/2018-6

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

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

Protocolo(s): 15894/2018-7
Criação: 29/10/2018
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Altera membros da equipe de pregão do TCEES.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 3º c/c artigo 13 incisos I da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012, c/c artigo 20 incisos I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
RESOLVE:
Art. 1º. Designar para exercer a função de Pregoeiro os
seguintes servidores:
I – Daniel Santos de Sousa (Pregoeiro titular);
II – Paulo Henrique Resende Marques (Pregoeiro substituto).
Art. 2º. Designar para a equipe de apoio ao Pregoeiro os
seguintes servidores:
I – Paulo Henrique Resende Marques;
II – Katia Murad;
III – Marcia Cristina Barcellos de Oliveira;
IV – Danilo Moraes Silva Scopel (suplente);
V – Beatrice Xavier Beiruth (suplente).
Art. 3º. Fica revogada a Portaria N nº 074 de 26 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial Eletrônico, de 27
de outubro de 2017.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de
novembro de 2018.
Republicada por haver incorreções na publicação anterior.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-073/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06545/2017-3, 04306/2016-6, 01047/20153, 01046/2015-9
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMST - Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Procuradores: DAIANE MARIA LOPES DA SILVA (OAB:
24770-ES), FERNANDA VARELA SERPA (OAB: 20259-ES),
MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), RODRIGO FARDIN (OAB: 18985-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO tc 063/2017 PRIMEIRA CÂMARA - Prestação
de Contas Anual DE PREFEITO (GOVERNO) – Prefeitura Municipal de Santa Teresa - EXERCÍCIO DE 2015 – CONHECER - PROVIMENTO PARCIAL – RECOMENDAÇÃO ARQUIVAR

SESSÕES

O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO

Terças-feiras às 14 horas

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração em face
do Parecer Prévio TC 063/2017 que recomendou a Rejeição das contas anuais apresentadas pelo senhor Clauwww.tce.es.gov.br

mir Antônio Zamprogno, Prefeito Municipal de Santa Teresa no exercício de 2015 (fls. 303/330 – Processo TC
4306/2016), conforme abaixo:
“[...] Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4306/2016, RESOLVEM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia doze de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Manter as seguintes irregularidades, conforme já fundamentado no voto do relator:
1.1 Apuração de déficit orçamentário evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 5.3.1 do RT
105/2017);
1.2 Inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item
7.1 do RT 105/2017);
1.3 Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial (item 7.3 do RT 105/2017);
2. Afastar a seguinte irregularidade, conforme já fundamentado no voto do relator:
2.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (item 5.2.1 do RT 105/2017);
3. Recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição das
contas da Prefeitura de Santa Teresa, no exercício de
2014, sob a responsabilidade do senhor Claumir Antônio
Zamprogno, na forma prevista no artigo 80, inciso III, da
Lei Complementar 621/2012;
4. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.”
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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A Prestação de Contas Anual acima referida foi encaminhada a este Tribunal de Contas, recebida e homologada
no sistema Cidades-Web em 01/04/2016 (fls.2 – Processo TC 4306/2016)
Em seguida analisada pelo corpo técnico conforme
Relatório Técnico 105/2017 (fls. 7-48 – Processo TC
4306/2016).
Em razão dos indicativos de irregularidades apontados
no RT 105/2017 foi o senhor Claumir Antônio Zamprogno citado (Termo de Citação nº 299/2017, fls. 54 – Processo TC 4306/2016), por meio da Decisão Monocrática
Preliminar DECM – 224/2017, de 11/07/2016 (fls. 52-53
– Processo TC 4306/2016).
Em resposta a citação, o responsável encaminhou justificativas e documentos, protocolizados neste Tribunal sob
o nº 5554/2017-5 (fls. 59/238 - Processo TC 4306/2016)).
Em seguida, os autos foram encaminhados à Secretaria
de Controle Externo de Contas que elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva (ITC 2075/2017 – fls. 242/268 Processo TC 4306/2016) opinando pela manutenção de parte
dos indicativos de irregularidades apontados no RT nº
105/2017, sugerindo a emissão de Parecer Prévio pela
Rejeição das contas.
Na sequência os autos foram enviados ao Ministério Público Especial de Contas que opinou em consonância com
a área técnica (fls. 272/273 - Processo TC 4306/2016).
O Plenário da Primeira Câmara emitiu o Parecer Prévio
TC 063/2017 pela Rejeição da Prestação de Contas Anual do Município de Santa Teresa, sob a responsabilidade
do senhor Claumir Antônio Zamprogno, relativo ao Exercício de 2015 (fls.287/302 – Processo TC 4306/2016).
Inconformado com a decisão, o responsável interpôs Recurso de Reconsideração, a fim de obter a reforma do
Parecer Prévio e a aprovação das suas contas.
Assim, os autos foram encaminhados à SecexRecursos,
que elaborou a Instrução Técnica 225/2017, opinando
pelo conhecimento do feito. Quanto ao mérito, solicitou

o envio dos autos à SecexContas, em razão da matéria
em questão ser de natureza contábil (fls. 206-209).
Desta forma, a SecexContas elaborou a Manifestação
Técnica 1361/2017, opinando pelo provimento parcial
do Recurso (fls. 212/232), o que foi encampado pela SecexRecursos, através da Instrução Técnica de Recurso
266/2017 (fls. 234-236).
O Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu ao
posicionamento da área técnica (fls. 240).
Foi realizada sustentação oral pela Dra. Fernanda Varela Serpa, representando o senhor Claumir Antônio Zamprogno na sessão plenária do dia 30 de janeiro de 2018.
Foi deferida a juntada de memorial e envio dos autos à
área técnica e Ministério Público de Contas.
A área técnica analisou a documentação a costada aos
autos, referente à sustentação oral e emitiu a Manifestação Técnica 315/2018 onde corrobora com o entendimento contido na Instrução Técnica de Recurso
266/2017, opinando-se, quanto ao mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL do presente Recurso de Reconsideração.
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
Manifestação Técnica 1361/2017, Instrução Técnica de
Recurso 266/2017 e na Manifestação Técnica 315/2018,
abaixo transcritas:
Manifestação Técnica 1361/2017:
“[...]
www.tce.es.gov.br
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ANÁLISE TÉCNICA

2.1 Apuração de déficit orçamentário evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 5.3.1 do RT
105/2017).
Base Normativa: Artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da
Lei Federal nº 4320/1964; artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º,
inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Conforme relatado na ITC 2075/2017:
No confronto entre os totais da Rec4306eita Arrecadada
e da Despesa Orçamentária Executada, apurou-se Déficit Orçamentário no montante de R$ 5.174.015,25 (cinco milhões, cento e setenta e quatro mil, quinze reais e
vinte e cinco centavos), conforme demonstrado a seguir:
Tabela 09 do RT 105/2017: Resultado da execução
Em R$ 1,00
Receita total arrecadada
64.315.594,98
Despesa total executada (empenhada)
69.489.610,23
Resultado da execução orçamentária (défi- (5.174.015,25)
cit)

Fonte: [Processo TC 4.306/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015]
Conforme informações extraídas do Balanço Patrimonial, no exercício anterior (2014), coluna exercício anterior, o Município não obteve Superávit Financeiro que
pudesse fazer face ao Déficit Orçamentário apurado no
exercício em análise, conforme quadro seguinte:
Ativo Financeiro 2014
Passivo Financeiro 2014
Superávit Financeiro 2014
Déficit Orçamentário 2015

9.284.767,80
4.660.925,34
4.623.842,46
(5.174.015,25)

Diante do apresentado, sugeriu-se a citação do Prefeito para que apresentasse as justificativas e/ou documentos que pudessem esclarecer este indicativo de desequilíbrio das contas públicas.
Registrou-se naquele relatório, ainda, que foram identificadas inconsistências relacionadas ao resultado financeiSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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ro (item 7.3 do RT 105/2017).
Justificativas e documentação apresentada:
“A apuração do déficit orçamentário que evidencia o desiquilíbrio (sic) das contas públicas, se refletem nas consequências do que já foram acima evidenciadas ou seja,
a queda brusca da arrecadação dos municípios em meio
à crise financeira que assola nosso País e recaiu principalmente nos entes de pequeno porte, que dependem
das transferências constitucionais obrigatórias da União
e Estados, que representam a maior fatia das receitas
necessárias para cumprimento de suas obrigações.
Acreditamos, portanto que, a justificativa acima relacionada suprime o respectivo indício de irregularidade verificada”.
Análise:
As argumentações trazidas pelo Gestor quanto ao presente item, em síntese, informam que o déficit orçamentário apurado no RT 105/2017 é reflexo da “queda brusca da arrecadação dos municípios em meio à crise financeira que assola nosso País e que recaiu principalmente
nos entes de pequeno porte, que dependem das transferências constitucionais da União e Estados”.
Com todo o respeito às argumentações trazidas aos autos pelo Gestor, cabe ressaltar, da mesma forma que relatado no item 2.3 desta Instrução Técnica, que a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000), em seu art.1º,
§1º, determina que a responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a ação planejada e transparente, em que se
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento
de metas de resultados entre receitas e despesas.
Portanto, face ao relatado, depreende-se que todo Gestor deve, apoiado por diretrizes legais que regem a administração dos recursos públicos, utilizar-se de ferramentas gerenciais para compatibilizar as disponibilidades financeiras municipais com a realização dos gastos previstos e autorizados na Lei Orçamentária Anual, uma vez

que é sua a obrigação legal de zelar pelo alcance do equilíbrio orçamentário do ente público, em cada exercício.
Evidentemente, há momentos, como nos casos de crises
financeiras locais ou a nível nacional, em que o gestor
público poderá encontrar dificuldades para alcançar as
metas estabelecidas originalmente na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA)
para a arrecadação de receitas. Nestes momentos, ocorre a necessidade de utilização, por parte do gestor, das
ferramentas legais para também reduzir a despesas do
ente, no sentido de se atingir o equilíbrio entre receitas
e despesas.
A LRF dispõe em seu art. 9º as diretrizes a serem adotadas pelo ente, caso se verifique a possiblidade de não
cumprimento das metas de Resultado Primário e Nominal ao final de cada bimestre. Inclusive, a própria LDO
do Município de Santa Teresa, em seu art. 22, contempla quais os critérios a serem observados para a limitação de empenhos e movimentação financeira. Ressalte-se também, como forma de auxiliar no atingimento do
equilíbrio orçamentário, a necessidade de que os entes
públicos elaborem, por meio de levantamentos técnicos
rigorosos, orçamentos que reflitam a realidade do município, e que considerem o momento financeiro no qual o
mesmo se encontra.
Constatou-se no Balanço Orçamentário apresentado a
esta Corte de Contas que o município teve um déficit na
execução orçamentária, em relação ao previsto, de R$
5.174.015,25 (cinco milhões, cento e setenta e quatro
mil, quinze reais e vinte e cinco centavos) e não obteve
Superávit Financeiro no exercício anterior que pudesse
fazer face ao Déficit Orçamentário apurado no exercício
em análise, conforme quadro seguinte:
Ativo Financeiro 2014
Passivo Financeiro 2014
Superávit Financeiro 2014
Déficit Orçamentário 2015

9.284.767,80
4.660.925,34
4.623.842,46
(5.174.015,25)

Apesar da queda de arrecadação de receitas mencionada
www.tce.es.gov.br

pelo Gestor, demonstrada na Tabela 05 do RTC 105/2017
e reproduzida a seguir, verificou-se que o principal impacto nas finanças municipais decorreu do aumento de
despesas no exercício, uma vez que no orçamento inicial foram previstas despesas totais de R$ 66.622.748,20
(sessenta e seis milhões, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), porém, foram autorizadas e executadas despesas da ordem
de R$ 69.163.392,79 - sessenta e nove milhões, cento
e sessenta e três mil, trezentos e noventa e dois reais
e setenta e nove centavos (despesas empenhadas), fato que vai de encontro às determinações impostas pela LRF e LDO.
Tabela 05 do RT 105/2017: Execução orçamentária da
receita
Em R$ 1,00
Unidades
gestoras
Prefeitura
Municipal
Fundo de
Saúde
Totais

Previsão

Arrecadação

%
Arrecadação
52.955.249,20 50.771.729,85 95,88%
14.004.199,00 13.543.865,13 96,71%
66.959.448,20 64.315.594,98 96,05%

Fonte: [Processo TC 4.306/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015]
De todo o analisado e exposto, conclui-se que os argumentos trazidos aos autos pelo Gestor não são suficientes para o afastamento do indicativo de irregularidade
apontado no item 5.3.1 do RT 105/2017.
No mesmo sentido, a apreciação da prestação de contas
pelo Plenário deste Tribunal de Contas resultou, nos termos do voto do relator, na recomendação ao Poder Legislativo de Santa Teresa pela REJEIÇÃO das contas dos
senhor CLAUMIR ANTÔNIO ZAMPROGNO, frente à Prefeitura de Santa Teresa, no exercício de 2015 em virtude da manutenção da irregularidade acima tipificada,
correspondente ao item 2.4 da ITC 2075/2017 e ao item
5.3.1 do RT 105/2017.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Irresignado, o senhor CLAUMIR ANTÔNIO ZAMPROGNO, Prefeito do Município de Santa Teresa, já qualificado nos autos, com fundamento no art. 128 da Resolução TC nº 261/2013, interpôs Recurso de Reconsideração, com pedido de sustentação oral, fls. 3 a 25 do Proc.
TC 6545/22017, visando a reforma do Parecer Prévio TC
63/2017 relativo à Prestação de Contas Anual – Exercício 2015 da Prefeitura Municipal de Santa Teresa (TC
4306/2015- apenso), tendo apresentado as justificativas a seguir reproduzidas (fls. 11-15 dos presentes autos):
Pois bem, quanto ao presente questionamento, se necessário esclarecer que os créditos adicionais abertos
com base no excesso de arrecadação, tem por base a utilização de fontes de recursos de convênios com destinação especifica e que no presente exercício resultou em
insuficiência de saldo orçamentário para realização das
despesas objeto destas fontes.
O caso em tela se encaixa perfeitamente no inteiro teor do PARECER/CONSULTA TC-028/2004, deste Egrégio
Tribunal de Contas, requerido pelo Município de Castelo, que inclusive foi praticado pelo Município de Santa
Teresa nos exercícios de 2013 e 2014, sem que houvesse qualquer tipo de questionamento de alguma irregularidade.
Insta destacar que esta prática é feita por todos os municípios do Estado do Espírito Santo, sem que haja indício
de irregularidade, eis que é seguida a orientação do Parecer/Consulta supramencionado.
Segue relação de transferências voluntárias e Fundo a
Fundo Estadual, conforme apresentado como documentos constantes do Anexo 02:
Deve se ter em mente que os municípios de pequeno
porte em todo País foram os que mais sofreram com a
crise financeira ocorrida a partir de 2013, principalmente o Estado do Espírito Santo, que culminou com o enfraquecimento do FUNDAP - Fundo de Desenvolvimento
das Ações Portuárias, que era fonte de recursos de gran-

de importância para os Municípios capixabas.
Nesse sentido, destacamos que no final dos anos de
2014 e já no início de 2015 foram os momentos de maior
escassez de recursos com a redução destes valores provenientes do FUNDAP.
Os municípios tiveram que se adequar a esta perda significante de receita, e nesse diapasão, o Município de Santa Teresa não se omitiu em relação a esta situação e procurou dentro das suas possibilidades reduzir despesas
de forma que não causasse prejuízos à manutenção das
atividades de interesse publico.
Foram reduzidos gastos com horas extras, não reposição
das perdas salariais, diárias, redução de contrações, redução dos gastos com combustíveis, água, luz, telefone e
demais atividades que pudessem ser reduzidas para que
as contas fossem equilibradas.
Entretanto, infelizmente, mesmo com os esforços supramencionados, não foi possível absolver toda a queda de
arrecadação.
Data máxima vênia, apesar do ora Recorrente à época não ter informado a este Egrégio Tribunal de Contas
quais as atitudes tomadas para superar esta inconsistência verificada em cumprimento aos requisitos da LRF e
da LDO, as mesmas foram executadas, eis que caso não
houvesse sido adotadas, o déficit ora questionado teria
sido maior.
Sendo assim, a apuração do déficit orçamentário que
evidencia o desequilíbrio das contas públicas, é consequência da queda brusca da arrecadação dos municípios
em meio à crise financeira que assola nosso País desde
o final de 2014 e recaiu principalmente nos entes de pequeno porte, que dependem das transferências constitucionais obrigatórias da União e Estados, que representam a maior fatia das receitas necessárias para cumprimento de suas obrigações.
Há que se destacar que o próprio artigo 9º da LRF, ao dispor sobre os atos necessários à limitação de empenho e
www.tce.es.gov.br

movimentação financeira, aduz em seu § 2º que não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias, in verbis:
Art. 92 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 subseqüentes, limitação
de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 12 No caso de restabelecimento da receita prevista,
ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos
empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.
§ 2° Não serão objeto de limitação as despesas que
constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.
Desta forma, data máxima vênia, percebe-se que não
houve negligência do ora Recorrente, eis que, apesar de
não conseguir evitar o déficit, todas atitudes ao alcance
da administração foram lançadas.
Destaca-se ainda que parte desses valores são referentes
a verbas que exigiam a devida contrapartida e, portanto,
era obrigatória a sua utilização, sob pena de incorrer em
outra irregularidade.
Por fim, como o processo em análise consiste em uma
prestação de contas anual por parte de chefe de Poder
Executivo, é importante rememorar o posicionamento do TCEES externado pelo entendimento do Conselheiro Rodrigo Chamoun no julgamento do processo
TC 2240/2012 (Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, Exercício de 2011), no
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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sentido de a ênfase da prestação de contas anual de Poder Executivo ser o cumprimento do orçamento, dos limites legais constitucionais:

empenho, liquidação e pagamento de despesas no valor de R$ 1.729.795,50, conforme informado nas justificativas.

tar que tal argumentação já foi apresentada anteriormente e analisada quando da elaboração da Instrução
Técnica Conclusiva 2075/2017.

“[ ... ] Conceito de Parecer Prévio, como as decisões predominantes em outros Tribunais de Contas, que ao fazer
a análise e o julgamento do Parecer Prévio, a ênfase deve ser dada ao cumprir do orçamento. ao cumprir dos limites, porque senão vamos ferir de morte princípios que
são tão importantes como o princípio da legalidade, que
é o princípio da razoabilidade. da proporcionalidade.”
[grifo nosso] (TCEES, Notas taquigráficas extraídas do julgamento do processos TC 2240/2012, publicadas no Diário Oficial em 19/09/2014)

Quanto aos demais convênios listados na tabela transcrita nas justificativas, foram encaminhados apenas termos
de compromisso e contratos de repasse entre a União e
o Município de Santa Teresa, sem qualquer comprovação de que tais recursos tivessem sido efetivamente repassados no exercício de 2015.

Embora o defendente afirme que foram tomadas “todas
as atitudes ao alcance da administração” para redução
da despesa, não foi juntado aos autos cópias de atos de
limitação de empenho ou qualquer outro documento capaz de comprovar a realização de qualquer medida de
redução de gastos.

Conforme se verifica no balancete da execução orçamentária da receita, a arrecadação de recursos de convênios durante o exercício em análise, no montante de
R$ 2.367.346,56, foi inferior ao total previsto na LOA para a arrecadação daquelas receitas, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Face todo o exposto, somos pelo indeferimento do pedido do recorrente e somos pela manutenção dos termos
e conclusões exarados no Parecer Prévio TC 063/2017 do
Plenário deste Tribunal de Contas quanto ao item 2.4 da
ITC 2075/2017 e 5.3.1 do RT 105/2017. (g.n.)

Ante todo o exposto, data máxima vênia, deve ser afastada a irregularidade ora questionada.
De início, cabe ressaltar que não houve, nos exercícios
de 2013 e 2014, ocorrência de déficit orçamentário não
acobertado pelo superávit financeiro do exercício anterior. Sendo assim, os julgamentos das prestações de contas daqueles exercícios não servem de referência para a
análise do indicativo de irregularidade em tela.
Ressalta-se, ainda, que o Parecer Consulta TC 028/2004
decidiu pela possibilidade de utilização de recursos de
convênios como fontes para abertura de créditos suplementares e especiais, desde que não previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) ou previstos em valor inferior ao
arrecadado, caracterizando “excesso de arrecadação”.
A documentação referente às transferências de convênios, encaminhada às folhas 108 a 185, não comprova
a ocorrência de excesso de arrecadação de recursos de
convênios.
Quanto ao convênio destinado ao custeio de serviços
pagos por indenização ao Hospital Madre Regina Portmann, foram encaminhadas cópias de páginas do processo 6817/2015, procedente da Secretaria Municipal
de Saúde, contendo, entre outros documentos, ofícios
encaminhados à Secretaria Estadual de Saúde e notas de

Observa-se que as rubricas de receitas de convênios que
receberam arrecadação acima da prevista tiveram excessos de arrecadação de apenas R$ 559.846,56.
Assim, percebe-se que o total de créditos adicionais
abertos com recursos de convênios foram superiores em
R$ 2.668.192,31 ao total do excesso de arrecadação de
receitas de convênios.
Cumpre mencionar, ainda, que a utilização do excesso
de arrecadação de recursos de convênios como fonte para abertura de créditos adicionais não pode ser considerada como justificativa para o desequilíbrio das contas.
A autorização contida no Parecer Consulta TC 028/2004
tem por objetivo tão somente viabilizar a aplicação dos
recursos de convênios em suas destinações específicas.
Embora excesso de arrecadação em rubricas de convênio traga a possibilidade de abertura de créditos adicionais utilizando tal excesso como fonte de recursos, a arrecadação abaixo da prevista nas demais rubricas da receita implica na necessidade de adoção de medidas para
promover o equilíbrio das contas.
Quanto às afirmações do recorrente acerca da queda de
arrecadação decorrente da crise financeira, cabe ressalwww.tce.es.gov.br

2.2 Inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item
7.1 do RT 105/2017).
Base Normativa: Artigo 55 da Lei Complementar nº
101/2000.
Conforme relatado na ITC 2075/2017:
Da análise da Tabela 14 do RT 105/2017, constatou-se
que no exercício de 2015 foi inscrito em Restos a Pagar
Não Processados o montante de R$ 1.256.476,22 (um
milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e
setenta e seis reais e vinte e dois centavos).
Apesar de o Município ter encerrado o exercício com superávit financeiro de R$ 504.646,32 (quinhentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e dois
centavos), conforme demonstrado na Tabela 15 daquele Relatório Técnico, o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, arquivo digital RGFDCX, demonstrou que o saldo de recursos não vinculados
era insuficiente para suportar as inscrições de Restos a
Pagar Não Processados no montante de R$ 1.256.476,22
(um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), infringindo assim o limite previsto no art. 55 da Lei CompleSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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com suas obrigações e que conseguimos a liberação da
referida certificação, não causando prejuízo na liberação
de recursos voluntários através da firmação de convênio
junto ao Governo do Estado.

Inconformado, o responsável interpôs Recurso de Reconsideração, fls. 3 a 25 do Proc. TC 6545/22017, em face do Parecer Prévio TC 63/2017, tendo apresentado as
seguintes justificativas: (fls. 17-18 dos presentes autos).

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

Acreditamos, portanto que, a justificativa acima relacionada suprime o respectivo indício de irregularidade verificada”.

(...)

Análise:

No que se refere aos Restos a Pagar não Processados, informamos que foram devidamente pagos no exercício financeiro de 2016, conforme consta nos documentos do
Anexo 03.

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;

As argumentações trazidas pelo Gestor quanto ao presente item, constituíram-se na apresentação de informação de que os Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2015 foram devidamente pagos em 2016, conforme documentação acostada aos autos às Fls. 188/238.

mentar 101/2000:
Art. 55. O relatório conterá:
(...)
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
(...)

Ressaltou-se naquela análise, ainda, 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.
Frisou-se no RT 105/2017 que o não cumprimento do limite prejudicaria 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, sugeriu-se a citação do responsável
para apresentar justificativas.
Justificativas e documentação apresentada:
Os Restos a Pagar não Processados foram devidamente
pagos no exercício financeiro de 2016, conforme consta
nos documentos do Anexo 03.
Diante da crise, esta inconsistência foi objeto da não atualização do Certificado de Registro Cadastral de Convenentes — CRCC/ES, relativo ao descumprimento da referida inscrição em restos a pagar não liquidados em 2015,
limitada ao saldo de disponibilidade de caixa, referente ao item IV INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES da IN
037/2017 desse Tribunal, como pode ser observados na
comprovação constantes do Anexo 03.
E diante da comprovação de que o Município cumpriu

Segundo o Gestor, diante da comprovação de pagamento, o Município conseguiu atualizar o Certificado de Registro Cadastral de Convenentes – CRCC/ES e, desta forma, conseguiu a liberação de recursos voluntários pelo
Governo do Estado.
Em que pese a argumentação apresentada e os esforços
envidados pelo Gestor para o pagamento dos Restos a
Pagar Não Processados do exercício de 2015, entende-se, salvo melhor juízo, que os fatos relatados e os documentos apresentados não tem o condão de afastar a
ocorrência do descumprimento do limite previsto no art.
55 da Lei Complementar 101/2000, apontado na análise inicial.
Diante de todo o exposto, entende-se que os argumentos trazidos aos autos pelo Gestor são insuficientes para
o afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 7.1 do RT 105/2017.
No mesmo sentido, a apreciação da prestação de contas
pelo Plenário deste Tribunal de Contas resultou, nos termos do voto do relator, na recomendação ao Poder Legislativo de Santa Teresa pela REJEIÇÃO das contas do senhor CLAUMIR ANTÔNIO ZAMPROGNO, frente à Prefeitura de Santa Teresa, no exercício de 2015, em virtude da
manutenção da irregularidade ora examinada.
www.tce.es.gov.br

Diante da crise, esta inconsistência foi objeto da não atualização do Certificado de Registro Cadastral de Convenentes - CRCC/ES, relativo ao descumprimento da referida inscrição em restos a pagar não liquidados em 2015,
limitada ao saldo de disponibilidade de caixa, referente
ao item IV INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES da IN
037/2017 desse Tribunal, como pode ser observados na
comprovação constantes do Anexo 03.
Sendo assim, diante da comprovação de que o Município
de Santa Teresa cumpriu com suas obrigações, não houve
prejuízo na liberação de recursos voluntários através da
firmação de convênio junto ao Governo do Estado.
Ademais, Verificando os arquivos enviados em anos anteriores constatou-se que foram segregados os restos a
pagar processados dos não processados e realmente no
exercício em referência não ocorreu esta informação.
O Município por sua vez não teve a intenção de apresentar um demonstrativo que não fosse transparente com a
intenção de dificultar os nobres trabalhos dos técnicos
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
A título de exemplo, foi verificado que no nosso município vizinho, também no exercício financeiro de 2015,
este demonstrativo foi aprestando sem segregação, que
pode ter ocorrido por inconsistências no sistema, sem
que fosse percebido.
Logo, data máxima vênia, diante das razões supracolacionadas, bem como, os documentos acostados, entendemos estar esclarecida a irregularidade apontada, devendo a mesma ser afastada.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Para este item, o recorrente apresentou justificativas e
documentos já encaminhados anteriormente e analisados quando da elaboração da ITC 2075/2017. Além dos
documentos já encaminhados anteriormente, também
foi apresentado um novo Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo 5 do RGF),
gerado pelo sistema LRFWEB, conforme evidenciado a
seguir:

Conforme relatado na ITC 2075/2017:

Observa-se que, mesmo após a retificação do demonstrativo em tela, permanecem evidências de que foram
inscritos restos a pagar não processados sem disponibilidade suficiente para seu pagamento, no montante de R$1.240.047,60, sendo R$ 1.169.886,42 de recursos vinculados a ações e serviços de saúde, R$ 705,39
referentes a recursos do FUNDEB (40%) e R$ 69.455,79
referentes a recursos não vinculados. Observa-se também que do valor de R$ 1.169.886,42 de recursos vinculados a ações e serviços de saúde foram cancelados
R$ 1.039.071,02 por insuficiência financeira, o que não
afasta a irregularidade tendo em vista que tal cancelamento foi insuficiente para reverter o quadro financeiro deficitário.

Constatou-se, ainda, que os valores movimentados e o
saldo das fontes “60%” e “40%” dos Recursos do FUNDEB, no arquivo digital RGFRAP, igualaram-se a zero no
Relatório de Gestão Fiscal do 2º semestre de 2015, conforme demonstrado no item 7.1 daquele relatório técnico.

Considerando todo o exposto, que não foram encaminhadas novas justificativas quanto ao indicativo de irregularidade analisado, considerando que não foram encaminhados documentos capazes de modificar o entendimento de que foram inscritos restos a pagar não processados sem disponibilidade suficiente para seu pagamento, sugere-se a manutenção dos termos e conclusão exarados no Parecer Prévio TC 063/2017 – Plenário
TCEES , quanto ao item 7.1 do RT 105/2017 e 2.5 da ITC
2075/2017.
2.3 Anexo 5 do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial (item 7.3 do RT 105/2017).
Base Normativa: Artigo 50 e 55 inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 e artigos 85 e 92, parágrafo
único da Lei Federal nº 4320/64.

Foram constatadas inconsistências nos saldos das fontes
“60%” e “40%” dos Recursos do FUNDEB em 31/12/2015
evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado –
Exercício de 2015, quando comparados aos saldos das
mesmas fontes no arquivo digital RGFRAP apresentado
pelo Município.

Ao contrário do RGFRAP, o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial
evidenciou, em 31/12/2015, déficits financeiros de R$
2.282.640,52 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois
mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) e 3.425.875,43 (três milhões, quatrocentos e vinte
e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), respectivamente nas fontes “60%”
e “40%” dos Recursos do FUNDEB. Desta forma, configuraram-se inconsistências de saldos entre as fontes de
recursos evidenciadas no Anexo ao arquivo digital BALPAT e no arquivo digital RGFRAP, ao final do exercício de
2015.
Ressalvou-se, naquela análise, que a ausência de valores
nas fontes vinculadas examinadas no RGFRAP e as inconsistências de saldos acima apontadas comprometeram a
verificação do cumprimento dos artigos 50 e 55, inciso
III, da Lei Complementar Federal 101/2000.
Identificou-se, também, que a fonte RECURSOS ORDINÁRIOS do anexo ao Balanço patrimonial apresentou superávit financeiro de R$ 5.060.281,35 (cinco milhões, sessenta mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), inconsistente com o resultado apresentado no Anexo 5 do RGF, rubrica RECURSOS NÃO VINCULAwww.tce.es.gov.br

DOS, que apresentou-se deficitário em R$ 1.470.740,42
(um milhão, quatrocentos e setenta mil, setecentos e
quarenta reais e quarenta e dois centavos).
No total, o anexo ao Balanço patrimonial apresentou superávit financeiro de R$ 504.646,32 (quinhentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e dois
centavos), estando inconsistente com o resultado apresentado no Anexo 5 do RGF, que apresentou deficiência de caixa de R$ 2.063.511,34 (dois milhões, sessenta
e três mil, quinhentos e onze reais e trinta e quatro centavos) antes da inscrição de Restos a Pagar Não Processados.
Estas discrepâncias, segundo a análise realizada, comprometeram a credibilidade dos demonstrativos contábeis correlatos e o conhecimento da real posição financeira do Município.
Diante do exposto, sugeriu-se a citação do Prefeito para apresentar justificativas acompanhadas de provas documentais.
Justificativas e documentação apresentada:
“A primeira informação importante que temos que evidenciar é que este relatório do anexo XIV — Balanço Patrimonial — Disponibilidades, retirado do sistema contábil não deveria ter sido enviado ao Tribunal juntamente
com a Prestação de Contas Anual de 2015, pois ele apresenta falhas na apuração dos valores. Por várias vezes
já solicitamos o acerto junto à empresa fornecedora do
programa, mais até o momento o relatório ainda sai com
erros nos valores apurados por fonte de recursos.
Por este motivo, para compor o saldo deste relatório,
nós sempre fazemos uma tabela manual à parte, retirando todas as informações do programa de contabilidade, através de relatórios de restos a pagar processados e
não processados, e também do fluxo de caixa ao final do
exercício. Por engano, e na pressa de montar a PCA para enviar ao Tribunal, acabamos enviando o relatório errado (gerado pelo sistema), que nos condiz com a realiSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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dade. A segunda informação importante, é que pedimos
reabertura da LRF 2015 para acertar informações sobre
disponibilidade de caixa dos recursos do Fundeb 40% e
60% mediante ofício nº 022/2017 de 18/01/2017, que já
se encontra retificado no programa da LRFWEB.
Por este motivo, vamos enviar também o anexo 5 do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar — RGF.
Para melhor elucidar as informações, segue abaixo o relatório do anexo V da RGF 2015 retificado: (Relatório de
Gestão Fiscal)
Conforme demonstrado acima, segue os valores de restos a pagar do exercício atual e exercícios anteriores na
fonte de recursos:
Fonte de Recursos
Fundeb 40%
Fundeb 60%

Exercício
Atual
R$ 42.114,37
R$ 0,00

Exercício
anterior
R$ 8.542,35
R$ 69,55

Total da Fonte
R$ 50.656,72
R$ 69,55

Os valores de restos a pagar descritos nas fontes acima,
são os mesmos que apresentamos no relatório abaixo
que fizemos manualmente, visto que o extraído do sistema não está correto. Segue abaixo o referido relatório
aonde demonstra o valor do superávit Financeiro 2015,
que substitui o demonstrativo do Superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial: (Relação de Superávit por fonte de recursos PMTS 2015 e Relação de Superávit por Fonte de Recursos – Saúde 2015)
As disponibilidades financeiras (Valor Bruto) de acordo
com o Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de
Santa Teresa (anexo XIV) do exercício de 2015 são:
(1 1 1 1 0000000) - Caixa e Equivalência de Caixa: R$
5.113.678,60
(1 1 351 01 0000) – Depósitos e Cauções relativos a contratos e convenções: R$ 19.056,22
Perfazendo o valor de R$ 5.132.734,82, que confere com
o fluxo de caixa do exercício de 2015 e com o relatório do
Superávit Financeiro acima demonstrado.

Segue em anexo os Relatórios utilizados para compor os
valores demonstrados (ANEXO 04):
Anexo I — Balanço Patrimonial
Anexo II — Fluxo de Caixa
Anexo III – Relatório de Restos a Pagar Processados
Anexo IV — Relatório de Restos a Pagar Não Processados
Em relação aos Recursos Ordinários, realmente verificamos que o superávit elucidado no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial não está correto (R$ 5.060.281,35), pelo mesma razão anteriormente esplanada. O Demonstrativo do sistema contábil esta trazendo valores irreais.
A rubrica Recursos Não Vinculados apresentada no anexo V da RGF que foi enviada juntamente com a prestação de contas do exercício de 2015 no valor de R$
1.470.740,42 também não está com os valores corretos.
Verificamos através do levantamento realizado para sanar as divergências citadas, que conforme o Demonstrativo do Superávit Financeiro de 2015, o anexo V da RGF
2º SEM/2015 deverá ser novamente retificado, o que já
está sendo providenciado, para dar veracidade às informações.
Podemos demonstrar através da planilha abaixo, que os
dois relatórios (RGF anexo V e Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial)
trazem os valores corretos: Tabela (...)”.
Análise:
As argumentações trazidas pelo Gestor quanto ao presente item, em síntese, comprovaram as diversas inconsistências entre os saldos apresentados no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro (anexo ao Balanço
Patrimonial – arquivo digital BALPAT) e os constantes no
Relatório de Gestão Fiscal (Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar- arquivo digital RGFRAP). Segundo o Gestor, o demonstrativo encaminhado por ocasião da análise inicial “não condiz com a reawww.tce.es.gov.br

lidade”, tendo afirmado que por várias vezes solicitou o
“acerto à empresa fornecedora do programa, mais (sic)
até o momento o relatório ainda sai com erros nos valores apurados por fonte de recursos”.
Dando prosseguimento às suas justificativas, o Gestor
informou que solicitou a “reabertura da LRF 2015 para acertar informações sobre disponibilidade de caixa
dos recursos do Fundeb 40% e 60%, mediante ofício nº
022/2017 de 18/01/2017, que já se encontra retificado
no programa da LRFWEB”.
Em consulta ao sistema LRFWeb desta Corte de Contas,
nesta data, constatou-se que foi efetuada a retificação
informada pelo Gestor, todavia, as informações do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar, encontram-se divergentes quando comparadas às
apresentadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, encaminhado
na Prestação de Contas Anual do exercício de 2015, fato
que compromete o conhecimento da real posição financeira do Município.
Complementando suas argumentações, o Gestor encaminhou novos demonstrativos acostados às Fls. 65, 67,
68 e 71 dos autos, porém, da análise dos relatos a seguir
grifados, depreende-se que estes, ora apresentados, ainda se encontram inconsistentes quando comparados aos
demais demonstrativos presentes na Prestação de Contas Anual, senão vejamos:
“(...) Em relação aos Recursos Ordinários, realmente verificamos que o superávit elucidado no Demonstrativo
do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial não está correto (R$ 5.060.281,35), pelo mesma razão anteriormente esplanada. O Demonstrativo do
sistema contábil esta trazendo valores irreais.
A rubrica Recursos Não Vinculados apresentada no anexo V da RGF que foi enviada juntamente com a prestação de contas do exercício de 2015 no valor de R$
1.470.740,42 também não está com os valores corretos.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Verificamos através do levantamento realizado para sanar as divergências citadas, que conforme o Demonstrativo do Superávit Financeiro de 2015, o anexo V da RGF
2º SEM/2015 deverá ser novamente retificado, o que já
está sendo providenciado, para dar veracidade às informações. (...)”, (g.n.)
Diante do exposto, considerando que os elementos suscitados, os quais foram analisados sob o aspecto técnico-contábil, não foram suficientes para alterar a conclusão
da análise, conclui-se pela manutenção do indicativo de
irregularidade apontado no item 7.3 do RT 105/2017.
No mesmo sentido, a apreciação da prestação de contas
pelo Plenário deste Tribunal de Contas resultou, nos termos do voto do relator, na recomendação ao Poder Legislativo de Santa Teresa pela REJEIÇÃO das contas do senhor CLAUMIR ANTÔNIO ZAMPROGNO, frente à Prefeitura de Santa Teresa, no exercício de 2015 em virtude da
manutenção da irregularidade ora examinada.
Inconformado, o responsável interpôs Recurso de Reconsideração, fls. 3 a 25 do Proc. TC 6545/22017, em face do Parecer Prévio TC 63/2017, tendo apresentado as
seguintes justificativas: (fls. 20-24 dos presentes autos):
No que se refere ao presente questionamento, é importante que evidenciar que o relatório do anexo XIV - Balanço Patrimonial - Disponibilidades, retirado do sistema
contábil não deveria ter sido enviado ao Tribunal juntamente com a Prestação de Contas Anual de 2015, pois
ele apresenta falhas na apuração dos valores. Por várias
vezes foi solicitado o acerto junto à empresa fornecedora do programa, entretanto, na PCA de 2015 ainda houve tal equívoco.
Por este motivo, para compor o saldo deste relatório, foi
confeccionada uma tabela manual à parte, retirando todas as informações do programa de contabilidade, através de relatórios de restos a pagar processados e não
processados, e também do fluxo de caixa ao final do
exercício.

Entretanto, por engano, e na pressa de montar a PCA para enviar ao Tribunal, a equipe acabou enviando o relatório errado (gerado pelo sistema), que não condiz com
a realidade. Da mesma forma, foi solicitada a reabertura
da LRF 2015 para acertar informações sobre disponibilidade de caixa dos recursos do Fundeb 40°/o e 60°/o mediante ofício no 022/2017 de 18/01/2017, que foi retificado no programa da LRFWEB.
A documentação acostada aos autos 4306/2016 e que
acostamos ao presente Recurso de Reconsideração corroboram as afirmativas supra.
Em relação aos Recursos Ordinários, realmente verificamos que o superávit elucidado no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial não está correto (R$ 5.060.281,35), pelo mesma razão anteriormente esplanada. O Demonstrativo do sistema contábil trouxe valores equivocados.
A rubrica Recursos Não Vinculados apresentada no anexo V da RGF que foi enviada juntamente com a prestação de contas do exercício de 2015 no valor de R$
1.470.740,42 também não está com os valores corretos.
Verificamos através do levantamento realizado para sanar as divergências citadas, que conforme o Demonstrativo do Superávit Financeiro de 2015, o anexo V da RGF
2º SEM/2015 foi novamente retificado para dar veracidade às informações.
Podemos demonstrar através da planilha abaixo, que os
dois relatórios (RGF anexo V e Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial)
trazem os valores corretos:
Por fim, com a documentação acostada aos autos e no
presente Recurso de reconsideração, é possível analisar
o anexo V da RGF, já com os valores corretos e, portanto,
devendo a presente irregularidade ser afastada.
O recorrente apresentou, para este item, justificativas
semelhantes às apresentadas anteriormente e já analisadas na ITC 2075/2017, acrescidas da informação de
www.tce.es.gov.br

que foi realizada uma nova alteração no Demonstrativo
das Disponibilidades de Caixa e dos Restos a Pagar gerado pelo sistema LRFWEB.
Da análise do novo demonstrativo, verifica-se que o
mesmo apresenta valores coerentes com os evidenciados nas tabelas manuais de apuração do resultado financeiro juntadas às folhas 63 e 64. Tais tabelas, embora divirjam do demonstrativo do superávit/déficit financeiro
do Balanço Patrimonial, apresentam saldos de disponibilidades e obrigações coerentes com os demais demonstrativos contábeis que integram as contas de gestão da
Prefeitura Municipal (proc. TCEES 4943/2016) e do Fundo Municipal de Saúde (Proc. TCEES 7632/2016).
Diante do exposto, considerando que o defendente esclareceu que os valores inconsistentes evidenciados no
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro anexo ao
Balanço Patrimonial Consolidado resultaram de falhas
do sistema contábil utilizado pelo Município, e
Considerando que o resultado financeiro evidenciado no
novo demonstrativo das disponibilidades de caixa e restos a pagar e nas tabelas anexas às justificativas apresentadas encontram-se coerentes entre si e com os demonstrativos contábeis que integram as prestações de
contas anuais da Prefeitura e do Fundo Municipal de
saúde, sugere-se o afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 7.3 do RT 105/2017 e 2.6 da
ITC 2075/2017.
3 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As razões constantes no presente processo foram analisadas, resultando na opinião do ponto de vista técnico-contábil gravada no tópico 2 desta manifestação. Assim
sendo, vimos propor a adoção das seguintes medidas:
Retornar os autos à SecexRecursos para o regular andamento do processo;
b) No mérito, dar provimento parcial ao presente recurso, com base na fundamentação constante do tópico 2
desta Manifestação Técnica, mantendo-se irregulares:
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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- Apuração de Déficit Orçamentário e Financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas (correspondente aos itens 5.3.1 do RT 105/2017 e 2.4 da ITC
2075/2017);
- Inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (correspondente aos itens 7.1 do RT 105/2017 e 2.5 da ITC
2075/2017).
Em 5 de outubro de 2017
[...]”
Instrução Técnica de Recurso 266/2017:
“[...]
II. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Verifica-se que a admissibilidade recursal foi realizada
pela Instrução Técnica de Recurso 0225/2017-1, de fls.
206/209, dos presentes autos, entendendo pelo CONHECIMENTO do feito.

respondente aos itens 7.1 do RT 105/2017 e 2.5 da ITC
2075/2017).”
IV. CONCLUSÃO
Com base nos elementos aqui expostos, opina-se, quanto aos requisitos de admissibilidade, pelo CONHECIMENTO do presente recurso, nos termos da Instrução Técnica
de Recurso 0225/2017-1, de fls. 206/209.
No que tange ao mérito, quanto aos aspectos técnico-contábeis, pelo PARCIAL PROVIMENTO do presente
recurso, nos termos da Manifestação Técnica 1361/20172, de fls. 212/232, exarada pela Secretaria de Controle
Externo de Contas.
Em 9 de novembro de 2018.
[...]”
Manifestação Técnica 315/2018 (após defesa oral):
“[...]

III. DO MÉRITO

2 ANÁLISE DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES REMANESCENTES

A Secex Contas, por meio da Manifestação Técnica
1361/2017-2, de fls. 212/232, concluiu o seguinte:

2.1 Apuração de déficit orçamentário evidenciando desequilíbrio das contas públicas

As razões constantes no presente processo foram analisadas, resultando na opinião, do ponto de vista técnico-contábil gravada no tópico 2 desta manifestação. Assim
sendo, vimos propor a adoção das seguintes medidas:

Base Normativa: artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77 da Lei
Federal 4320/1964; artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I,
alínea “a”, da Lei Complementar 101/2000.

Retornar os autos à SecexRecursos para o regular andamento do processo;
No mérito, dar provimento parcial ao presente recurso,
com base na fundamentação constante do tópico 2 desta Manifestação Técnica, mantendo-se irregulares:
- Apuração de Défice Orçamentário e Financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas (correspondente aos itens 5.3.1 do RT 105/2017 e 2.4 da ITC
2075/2017);
- Inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (cor-

O Sr. Claumir Antônio Zamprogno, em seu Recurso de
Reconsideração, apresentou as suas justificativas objetivando reformar o Parecer Prévio TC 63/2017.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados à SecexRecursos, a qual sugeriu o conhecimento do Recurso de Reconsideração, entretanto, considerando a natureza contábil da matéria, os autos foram encaminhados à SecexContas, a qual elaborou a MT 1361/2017, cuja análise da
irregularidade em tela apresentou-se da seguinte forma:
[...]
Em face da análise realizada pela SecexContas, a SecexRecursos opinou pelo provimento parcial do Recurso
www.tce.es.gov.br

de Reconsideração, assim sendo, o gestor responsável,
através de sua representante, procedeu a defesa oral em
relação ao indicativo de irregularidade ora tratado, conforme segue:
Da apuração de déficit orçamentário, evidenciando desequilíbrio das contas, os créditos adicionais abertos
com fulcro no excesso de arrecadação, tem por base a
utilização de fontes de recursos de convênios com destinação especifica e que, no presente exercício, resultou em insuficiência de saldo orçamentário para realização das despesas objeto destas fontes. O caso em tela se encaixa perfeitamente no inteiro teor do Parecer
Consulta TC-028/2004, deste egrégio Tribunal de Contas, requerido pelo Município de Castelo, o que inclusive foi praticado pelo Município de Santa Teresa nos exercícios de 2013 e 2014, sem que houvesse qualquer tipo de questionamento de alguma irregularidade. Insta destacar que esta prática é feita por todos os municípios do Estado do Espírito Santo, sem que haja indício
de irregularidade, eis que é seguida a orientação do parecer consulta mencionado. Deve-se ter em mente que
os municípios de pequeno porte em todo país foram os
que mais sofreram com a crise financeira ocorrida a partir de 2013, principalmente no Estado do Espírito Santo,
que culminou com o enfraquecimento do Fundap. Nesse sentido, destacamos que entre o final do ano de 2014
e o início de 2015 houve o momento de maior escassez
de recursos com a redução destes valores provenientes
do Fundap. Os municípios tiveram que se adequar a essa
perda significante de receita. E nesse diapasão o Município de Santa Teresa não se omitiu em relação a esta situação. E procurou, dentro das suas possibilidades, reduzir despesas de forma que não causasse prejuízos à manutenção das atividades de interesse público. Foram reduzidos gastos com horas extras, não reposição das perdas salariais, diárias, redução de contratações, redução
dos gastos com combustíveis, água, luz, telefone e demais atividades que pudessem ser reduzidas para que
as contas fossem equilibradas. Entretanto, infelizmente,
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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mesmo com os esforços supramencionados, não foi possível absolver toda a queda de arrecadação. Data máxima vênia, apesar do ora recorrente, à época, não ter informado a este egrégio Tribunal de Contas quais as atitudes tomadas para superar esta inconsistência verificada
em cumprimento aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as mesmas foram executadas. Eis que, caso não houvessem sido adotadas, o déficit ora questionado teria sido muito maior. Sendo assim, a apuração do déficit orçamentário que evidencia o desequilíbrio das contas públicas, é
consequência da queda brusca da arrecadação dos municípios em meio à crise financeira que assola nosso país desde o final de 2014. E recaiu, principalmente, nos
entes de pequeno porte, que dependem das transferências constitucionais obrigatórias da União e Estados, que
representam a maior fatia das receitas necessárias para
cumprimento de suas obrigações. Desta forma, percebe-se que não houve negligência do ora recorrente, eis que
apesar de não conseguir evitar o déficit, todas as atitudes ao alcance da administração foram lançadas. Destaca-se, ainda, que parte desses valores são referentes a
verbas que exigiam a devida contrapartida e, portanto,
era obrigatória a sua utilização, sob pena de incorrer em
outra irregularidade. Por fim, como o processo em análise consiste em uma prestação de contas anual por parte de chefe de poder executivo, é importante rememorar o posicionamento do TCEES externado pelo entendimento do conselheiro Rodrigo Chamoun, no julgamento
do processo TC-2240/2012, Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, Exercício
de 2011, no sentido de a ênfase da prestação de contas anual de poder executivo ser o cumprimento do orçamento e dos limites legais e constitucionais, conforme
o inteiro teor do julgado que acostamos nesta oportunidade. Ante todo o exposto, data máxima vênia, deve ser
afastada a irregularidade ora questionada.
Análise:

Ante a defesa apresentada, verifica-se, de pronto, que
a justificativa quanto ao fato de os créditos adicionais
abertos com fulcro no excesso de arrecadação, os quais
tem por base a utilização de recursos de convênios com
destinação específica, resultando, de acordo com a defendente, insuficiência de saldo orçamentário para realização das despesas relacionadas com as concernentes
fontes, já havia sido tratada pela Área Técnica deste Tribunal através da MT 1361/2017, conforme segue:
A documentação referente às transferências de convênios, encaminhada às folhas 108 a 185, não comprova
a ocorrência de excesso de arrecadação de recursos de
convênios.
Quanto ao convênio destinado ao custeio de serviços
pagos por indenização ao Hospital Madre Regina Portmann, foram encaminhadas cópias de páginas do processo 6817/2015, procedente da Secretaria Municipal
de Saúde, contendo, entre outros documentos, ofícios
encaminhados à Secretaria Estadual de Saúde e notas de
empenho, liquidação e pagamento de despesas no valor de R$ 1.729.795,50, conforme informado nas justificativas.
Quanto aos demais convênios listados na tabela transcrita nas justificativas, foram encaminhados apenas termos
de compromisso e contratos de repasse entre a União e
o Município de Santa Teresa, sem qualquer comprovação de que tais recursos tivessem sido efetivamente repassados no exercício de 2015.
g.n.
De acordo com a análise efetuada na MT 1361/2017, a
documentação encaminhada pelo gestor responsável
não comprovou que houve excesso de arrecadação de
convênios e que diversos recursos relacionados a convênios tivessem sido repassados no exercício de 2015.
Naquela análise, verificou-se, com base no balancete da
execução orçamentária da receita, que a arrecadação de
recursos de convênios durante o exercício financeiro de
www.tce.es.gov.br

2015, no montante de R$ 2.367.346,56, foi inferior ao total previsto na LOA para a arrecadação daquelas receitas,
tendo sido elaborada a seguinte tabela para melhor evidenciação dos fatos:
Em face dos valores apurados, expressos na tabela em
tela, observou-se naquela análise que as rubricas de receitas de convênios que receberam arrecadação acima
da prevista tiveram excessos de arrecadação de apenas
R$ 559.846,56, desta forma, concluiu-se que o total de
créditos adicionais abertos com recursos de convênios
foram superiores em R$ 2.668.192,31 ao total do excesso de arrecadação de receitas de convênios, portanto,
observa-se a ausência de lastro para a autorização de
créditos adicionais para a realização de despesas de convênios.
Ressaltou-se, naquela análise, que, embora o excesso de
arrecadação em rubricas de convênio venha possibilitar
a abertura de créditos adicionais, utilizando-se de tal excesso como fonte de recursos, a arrecadação abaixo da
prevista nas demais rubricas da receita implica na necessidade de adoção de medidas para promover o equilíbrio das contas.
Quanto ao Parecer Consulta TC 28/2004, mencionado
pelo defendente quando da interposição do presente
Recurso e, novamente, em sua defesa oral, tem-se que o
Auditor de Controle Externo subscritor da MT 1361/2017
já havia se pronunciado a respeito, conforme segue:
Cumpre mencionar, ainda, que a utilização do excesso
de arrecadação de recursos de convênios como fonte para abertura de créditos adicionais não pode ser considerada como justificativa para o desequilíbrio das contas.
A autorização contida no Parecer Consulta TC 028/2004
tem por objetivo tão somente viabilizar a aplicação dos
recursos de convênios em suas destinações específicas.
Desta feita, compulsando o Parecer Consulta TC
28/2004, verifica-se que assiste razão o subscritor da MT
1361/2017, visto que o aludido parecer apenas possibilitou a utilização dos recursos de convênio como fonte paSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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ra abertura de créditos suplementares e especiais, devendo, no entanto, serem observadas as condicionantes do inciso V do artigo 167 da Constituição Federal,
quais sejam, autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes, entretanto, tais recursos, conforme apurado na MT 1361/2017, não se apresentavam
suficientes para que se procedesse a abertura de créditos adicionais com recursos provenientes de convênios.
A defendente menciona que a situação ora tratada ocorrera no Município de Santa Teresa nos exercícios de 2013
e 2014, sem que houvesse qualquer tipo de questionamento de alguma irregularidade, entretanto, neste aspecto, o subscritor da MT 1361/2017 também já havia
informado que nos aludidos exercícios o Município não
incorreu em déficit orçamentário não acobertado pelo
superávit financeiro do exercício anterior, portanto, os
julgamentos das prestações de contas daqueles exercícios não servem de referência para a análise do indicativo de irregularidade em comento.
A defendente alega que os municípios de pequeno porte foram os que mais sofreram com a crise financeira, e
que entre os exercícios de 2014 e 2015 houve o momento de maior escassez de recursos com a redução dos valores provenientes do Fundap.
A queda na arrecadação decorrente da crise financeira
fora exaustivamente tratada na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 2075/2017 (Processo TC 4306/2016), conforme segue:
As argumentações trazidas pelo Gestor quanto ao presente item, em síntese, informam que o déficit orçamentário apurado no RT 105/2017 é reflexo da “queda brusca da arrecadação dos municípios em meio à crise financeira que assola nosso País e que recaiu principalmente
nos entes de pequeno porte, que dependem das transferências constitucionais da União e Estados”.
Com todo o respeito às argumentações trazidas aos autos pelo Gestor, cabe ressaltar, da mesma forma que relatado no item 2.3 desta Instrução Técnica, que a Lei de

Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000), em seu art.1º,
§1º, determina que a responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a ação planejada e transparente, em que se
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento
de metas de resultados entre receitas e despesas.
Portanto, face ao relatado, depreende-se que todo Gestor deve, apoiado por diretrizes legais que regem a administração dos recursos públicos, utilizar-se de ferramentas gerenciais para compatibilizar as disponibilidades financeiras municipais com a realização dos gastos previstos e autorizados na Lei Orçamentária Anual, uma vez
que é sua a obrigação legal de zelar pelo alcance do equilíbrio orçamentário do ente público, em cada exercício.
Evidentemente, há momentos, como nos casos de crises
financeiras locais ou a nível nacional, em que o gestor
público poderá encontrar dificuldades para alcançar as
metas estabelecidas originalmente na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA)
para a arrecadação de receitas. Nestes momentos, ocorre a necessidade de utilização, por parte do gestor, das
ferramentas legais para também reduzir a despesas do
ente, no sentido de se atingir o equilíbrio entre receitas
e despesas.
A LRF dispõe em seu art. 9º as diretrizes a serem adotadas pelo ente, caso se verifique a possiblidade de não
cumprimento das metas de Resultado Primário e Nominal ao final de cada bimestre. Inclusive, a própria LDO
do Município de Santa Teresa, em seu art. 22, contempla quais os critérios a serem observados para a limitação de empenhos e movimentação financeira. Ressalte-se também, como forma de auxiliar no atingimento do
equilíbrio orçamentário, a necessidade de que os entes
públicos elaborem, por meio de levantamentos técnicos
rigorosos, orçamentos que reflitam a realidade do município, e que considerem o momento financeiro no qual o
mesmo se encontra.
Constatou-se no Balanço Orçamentário apresentado a
www.tce.es.gov.br

esta Corte de Contas que o município teve um déficit na
execução orçamentária, em relação ao previsto, de R$
5.174.015,25 (cinco milhões, cento e setenta e quatro
mil, quinze reais e vinte e cinco centavos) e não obteve
Superávit Financeiro no exercício anterior que pudesse
fazer face ao Déficit Orçamentário apurado no exercício
em análise, conforme quadro seguinte:
Ativo Financeiro 2014
Passivo Financeiro 2014
Superávit Financeiro 2014
Déficit Orçamentário 2015

9.284.767,80
4.660.925,34
4.623.842,46
(5.174.015,25)

Apesar da queda de arrecadação de receitas mencionada
pelo Gestor, demonstrada na Tabela 05 do RTC 105/2017
e reproduzida a seguir, verificou-se que o principal impacto nas finanças municipais decorreu do aumento de
despesas no exercício, uma vez que no orçamento inicial foram previstas despesas totais de R$ 66.622.748,20
(sessenta e seis milhões, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), porém, foram autorizadas e executadas despesas da ordem
de R$ 69.163.392,79 - sessenta e nove milhões, cento
e sessenta e três mil, trezentos e noventa e dois reais
e setenta e nove centavos (despesas empenhadas), fato que vai de encontro às determinações impostas pela LRF e LDO.
Tabela 05 do RT 105/2017: Execução orçamentária da
receita Em R$ 1,00
Unidades gestoras
Prefeitura Municipal
Fundo de Saúde
Totais

Previsão

Arrecadação

% Arrecadação
52.955.249,20 50.771.729,85 95,88%
14.004.199,00 13.543.865,13 96,71%
66.959.448,20 64.315.594,98 96,05%

Fonte: [Processo TC 4.306/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015]
De todo o analisado e exposto, conclui-se que os argumentos trazidos aos autos pelo Gestor não são suficienSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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tes para o afastamento do indicativo de irregularidade
apontado no item 5.3.1 do RT 105/2017.

do Município no exercício de 2015.

Conforme demonstrado, o déficit orçamentário incorrido fora proveniente, principalmente, do aumento das
despesas no exercício, visto que foram autorizadas e executadas despesas no montante de R$ 2.540.644,59 acima do previsto no orçamento inicial, indo de encontro às
determinações contidas na LRF e na LDO.

2.2 Inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item
7.1 do RT 105/2017).

A defendente alega que foram tomadas diversas providências no sentido de se reduzir despesas, as quais não
foram suficientes para absolver a queda da arrecadação,
contudo, caso não tivessem sido tomadas, o déficit questionado teria sido muito maior, entretanto, a defendente
não trouxe aos autos qualquer documentação que corroborasse com tal alegação.
A defendente declara que parte desses valores são referentes a verbas que exigiam a devida contrapartida e,
portanto, era obrigatória a sua utilização, sob pena de incorrer em outra irregularidade, conquanto, a mesma não
informa que irregularidade seria essa, tampouco trouxe
aos autos documentos que pudessem embasar tal declaração, contudo, vale registrar que, em que pese a possibilidade de haver a necessidade de comprovação dos recursos aplicados ao ente transferidor, tal fato não convalida a utilização de recursos inexistentes na execução das
despesas, ainda que relativas a convênios.
Por derradeiro, quanto ao entendimento de que a ênfase
da prestação de contas anual do Poder Executivo está no
cumprimento do orçamento e dos limites legais e constitucionais, o qual se encontra em meio às citações contidas na fundamentação do voto-vista do Sr. Conselheiro
Rodrigo Chamoun na ocasião do julgamento do Processo TC 2240/2012, observa-se que o mesmo apenas corrobora com o apontamento do indicativo de irregularidade concernente ao déficit orçamentário do município de
Santa Teresa, uma vez que o cumprimento do orçamento
apresenta-se, de fato, atrelado aos limites legais e constitucionais, os quais não foram observados pelo gestor

Ante o exposto, permanece a irregularidade.

Base Normativa: artigo 55 da Lei Complementar
101/2000.
Na fase recursal, após os autos terem sido encaminhados à SecexContas para manifestação, aquela secretaria
procedeu à análise do indicativo de irregularidade em tela, conforme segue:
[...]
Análise:
Em sua sustentação oral, a defendente apresentou as
mesmas justificativas quando da citação do gestor responsável ainda no Processo TC 4306/2016, bem como
quando da interposição do presente Recurso de Reconsideração, cujas análises técnicas culminaram, respectivamente, na elaboração da ITC 2075/2017 e da MT
1361/2017.
As justificativas apresentadas consistem no fato de os
restos a pagar não processados terem sido pagos no
exercício financeiro de 2016 e de que o Município cumpriu as suas obrigações em virtude do mesmo ter conseguido atualizar o Certificado de Registro Cadastral de
Convenentes – CRCC/ES, entretanto, conforme já mencionado nas análises técnicas anteriormente procedidas,
tais fatos não possuem o condão de afastar a irregularidade ora tratada, pois não foram encaminhados documentos capazes de modificar o entendimento de que foram inscritos restos a pagar não processados sem disponibilidade suficiente para o pagamento dos mesmos.
Ante o exposto, permanece a irregularidade.
3 CONCLUSÃO
Com base nos elementos aqui expostos, no que diz respeito às razões apresentadas, corrobora-se com o entenwww.tce.es.gov.br

dimento contido na ITR 266/2017, opinando-se, quanto
ao mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL do presente Recurso de Reconsideração.
Vitória, 23 de abril de 2018.
[...]”
Na mesma esteira o Parecer do Ministério Público de
Contas 1728/2018 da lavra do Procurador de Contas Luis
Henrique Anastácio da Silva.
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. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 CONHECER do presente Recurso.
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso no sentido
de afastar a inconsistência observada no Anexo 5 do RGF
(RGFRAP) com os saldos evidenciados no anexo ao balanço patrimonial (item 7.3 do RT 105/2017 e 2.6 da ITC
2075/2017 do Processo TC 4306/2016).
1.3 MANTER A RECOMENDAÇÃO ao Legislativo Municipal de Santa Tereza pela REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr.
Claumir Antonio Zamprogno frente ao executivo municipal no exercício de 2014, tendo em vista que restaram
inalteradas as demais irregularidades reconhecidas no
Parecer Prévio TC 063/2017 - Primeira Câmara, abaixo
transcritas:
1.3.1 Inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento
(item 7.1 do RT 105/2017 e 2.5 da ITC 2075/2017 do ProSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

cesso TC 4306/2016).
1.3.2 APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS (item
5.3.1 do RT 105/2017 e 2.4 da ITC 2075/2017 do Processo TC 4306/2016);
1.4 RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
1.5 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério

PARECER PRÉVIO TC-090/2018 – PLENÁRIO
Processos: 04612/2018-6, 06670/2016-6, 02967/2013-1
Classificação: Embargos de Declaração
UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: LASTENIO LUIZ CARDOSO
Procurador: FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC 015/2018 – PLENÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU – APURAÇÃO DO ATIVO REAL
LÍQUIDO – INFRAÇÃO AO ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – CONHECIMENTO - CONCEDER EFEITOS MODIFICATIVOS – REFORMA DO JULGADO – SUPERVENIÊNCIA DO ENTENDIMENTO PERFILHADO NO
PARECER PRÉVIO 0027/2018-3 - EMITIR PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS - CIÊNCIA AOS
INTERESSADOS RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAMENTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos pelo senhor Lastênio Luiz Cardoso, por
meio do seu procurador Felipe Osorio dos Santos, protocolado em 28/05/2018, em face do Parecer Prévio TC
0015/2018 prolatado em processo de Recurso de Reconsideração, Processo TC 6670/2016, impetrado em face
do Parecer Prévio 27/2016 1ª Câmara, referente ao exercício de 2012, in verbis:
“PARECER PRÉVIO TC-015/2018 – PLENÁRIO
[...]
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer o presente Recurso;
1.2. Rejeitar as preliminares suscitadas pelo Recorrente;
1.3. Provimento parcial ao presente Recurso, nos termos
da ITR 75/2017, reformulando-se o Parecer Prévio TC
046/2016 - Primeira Câmara, pelo saneamento das seguintes irregularidades: item 2.15 da ICC 102/2015 (item
4.1.2.1 da ITC 5648/2015) e item 2.17 da ICC 102/2015
(item 4.1.2.3 da ITR 5648/2015).
2. Por maioria, parcialmente vencido conselheiro Domingos Augusto Taufner, que votou por conhecer, provimento, aprovação com ressalva e determinação (grifei)
3. Data da Sessão: 27/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.
[...]”
O embargante aponta a existência de omissão no Parecer Prévio TC 015/2018 no que respeita à “omissão e
contradição acerca da suposta irregularidade na apuração do ativo real líquido” e “omissão quanto à suposta
infração ao art. 42 da lei de responsabilidade fiscal”.
A Secretaria Geral das Sessões apresenta no Despacho
26581/2018 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 Parecer
Prévio TC 015/2018, 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
185/2018 onde conclui pelo conhecimento dos presentes embargos e pela negativa de provimento.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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O Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador
de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, delibera no
mesmo sentido no Parecer do Ministério Público de
Contas 3039/2018.
2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Dos pressupostos recursais
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 pela 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 ou Parecer Prévio.
Analisando as condições de admissibilidade do recurso
observa-se que o senhor Lastênio Luiz Cardoso é parte
capaz e possui interesse e legitimidade processual, foi
o expediente interposto tempestivamente, é cabível e
o recorrente aponta omissão e contradição na decisão,
podendo ser conhecido, conforme analisado na Instrução Técnica de Recursos 185/2018, in verbis:
“[...]
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE - DOS PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é capaz e possui legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, verifica-se, que os Embargos de Declaração foram protocolizados nesta Corte de
Contas em 28/05/2018, e, conforme informação prestada pela Secretaria Geral das Sessões, no Despacho nº
26581/2018-4, o prazo para a sua interposição venceu
nesta mesma data, sendo, portanto, TEMPESTIVO, nos
termos em que dispõem os artigos 167, parágrafo 1º, da
Lei Orgânica deste Tribunal c/c o artigo 411, parágrafo
2º, do Regimento Interno desta Corte.
Quanto aos pressupostos processuais específicos necessários à propositura de Embargos de Declaração e que se
referem à demonstração da existência de obscuridade,

omissão ou contradição em acórdão ou parecer prévio
emitido pelo Tribunal, verifica-se que o recorrente alega
a ocorrência de omissão e contradição.
O exame da omissão e contradição em Embargos de Declaração é questão de mérito do recurso, salvo se pela
simples narrativa dos referidos requisitos pelo recorrente já se puder constatar as suas inexistências, sendo que,
em tal caso, o exame preliminar seria considerado como pressuposto recursal que enseja o não conhecimento dos embargos.
Portanto, considerando a subsunção do caso concreto,
ao menos em sede de cognição não exauriente, às hipóteses em que se admite a interposição desta espécie recursal, opina-se pelo CONHECIMENTO dos Embargos de
Declaração.
2.2 Do mérito
Quanto a análise meritória adoto a fundamentação
apresentada na Instrução Técnica de Recursos 185/2018:
“[...]
3 DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
Preliminarmente à síntese e análise das razões recursais
tratadas na peça de Embargos de Declaração interposta pelo senhor Lastênio Luiz Cardoso, é importante ressaltar que tal espécie recursal objetiva solucionar obscuridade, omissão, contradição ou erro material que estejam comprometendo o julgado, conforme inteligência
dos artigos 167, caput, da LC 621/2012 e 1022, I, II e III,
do CPC 2015).
No que tange à caracterização da omissão, obscuridade
e contradição atacáveis pela via dos Embargos de Declaração, assim lecionam os professores Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha:
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não
é necessário o enfrentamento de todos os argumentos
deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim,
www.tce.es.gov.br

sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) sobre
questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.
A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra
ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza;
quando esse requisito não é atendido, cabem embargos
de declaração para buscar esse esclarecimento.
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de
contradição entre a fundamentação e a decisão (g.n.).
Face ao exposto, infere-se que os Embargos de Declaração consubstanciam espécie recursal de fundamentação vinculada, isto é, com cabimento apenas quanto
ao apontamento de obscuridade, omissão, contradição
e erro material no julgado. Vale mencionar que os Embargos de Declaração não tem por objeto a discussão de
eventuais erros in judicando ou in procedendo, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal,
a seguir evidenciado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO
– INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se
prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 3107-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP00196)
Quanto ao mérito, alegou o Embargante, o seguinte:
DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DO ATIVO REAL LÍQUIDO
“A decisão embargada, ao tratar do tópico em referência, acompanha o Entendimento da Área Técnica sem nada acrescentar, argumentando que a recomendação pela desaprovação das contas deve ser mantida em virtude
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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do fato de que o Balanço Patrimonial Apresentado não
refletiria com exatidão o Ativo Real Líquidos do Município de Baixo Guandu.
Isso porque foi apurado na análise técnico-contábil inicial um ativo real Líquido de R$39.123.924,75 (trinta e
nova milhões, cento e vinte e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).
Ao mesmo tempo em que, diversamente, o Balanço Patrimonial apresentou o montante de R$ 38.638.029,96
(trinta e oito milhões, seiscentos e trinta e oito mil, vinte
e nove reais e noventa e seis centavos). Dessa forma, a
conclusão da análise técnica foi pela divergência do valor
de R$ 485.894,79 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos).
Ocorre que, a fim de afastar as inconsistências apontadas, o Embargante apresentou nova documentação (fls.
331/581), em que ficaram devidamente sanadas as divergências apontadas. Todavia, a Área Técnica deste Tribunal não aceitou a nova documentação ofertada, ao argumento de que as peças contábeis não poderiam ser
substituídas.
Acerca disso, importante considerar que a divergência
apontada pela área técnica referente ao Ativo Real Líquido decorre do fato do Balanço Patrimonial constante
às fls. 144 do Processo TC 2967/2013 considerar o valor
equivocado de R$ 32.900.432,33 como sendo o Ativo Real Líquido na coluna “Exercício Anterior” (2011), ao invés
do valor de R$ 33.386.327,12, que efetivamente consta como o Ativo Real Líquido na prestação de contas referente ao exercício de 2011 (Processo TC 2283/2012).
Nota-se que a diferença entre os citados valores é de R$
485.894,79, sendo que este montante justamente a diferença apontada pela equipe técnica às fls. 260.
Mister frisar que tal divergência trata-se de erro formal
ocasionado devido a execução da rotina de encerramento e geração dos Balanços Contábeis no sistema eletrô-

nico de contabilidade da municipalidade de forma incorreta.

metro pelo Tribunal de Contas inclusive para análise das
prestações de contas dos anos seguintes.

No entanto, apesar da tentativa de substituição, dos recursos interpostos e de todo esse iter processual que
demonstra a inexistência de má-fé, mas tão somente a
ocorrência de erro formal a que está sujeita todas as organizações que trabalham com recursos humanos, o Tribunal de Contas houve por bem manter a irregularidade e a consequência de desaprovação das contas a ela
atribuída.

Com efeito, a documentação que se junta com os presentes embargos demonstra que a inconformidades material inicialmente verificada foi devidamente corrigida e
não provocou danos à transparência e conformidade da
prestação de contas municipal.

Com isso, inicialmente, é de se chamar atenção para a
ausência de qualquer parâmetro de razoabilidade no fato de que possam ser desaprovadas as contas do gestor
em razão de equívoco formal que não pôde ser corrigido somente pela recusa deste próprio órgão de controle
em aceitar documento substitutivo, escoimado do erro.
Ora, a atuação do Tribunal de Contas, certamente deve
primar pela correção e observância do princípio da legalidade estrita em todas as análises a que procede, entretanto, ao aplicar as severas sanções de que dispõe, entende-se que deve a Corte se utilizar do critério da razoabilidade, a fim de impor penalidades proporcionais
a cada ato.
De fato, quanto a isso, é evidente a ocorrência de omissão no voto vencedor acerca da gravidade e da extensão
da penalidade a ser aplicada em razão da irregularidade
aqui estudada.
Isso porque, conforme se colhe da íntegra da decisão, o
Conselheiro Domingos Tauffner, em prestígio da razoabilidade que deve permear todas as decisões deste Órgão
de controle se posiciona pela impossibilidade de que o
erro formal, ainda que de fato verificado, tenha o condão
de macular e causar a rejeição das contas apresentadas.
Todavia, o voto vencedor não aborda tal argumentação,
passando ao largo do fato de que o Município posteriormente ofertou manifestação corretiva, que, conforme
admitido no Voto-Vista, tem sido utilizada como parâwww.tce.es.gov.br

Outro ponto não abordado na decisão embargada foi o
fato abordado nas razões recursais, de que a Prestação
de Contas anual é entregue no ano seguinte ao exercício,
sendo certo que, por se tratar de ano final de mandato,
os documentos que compõem a Prestação foram formulados e enviados ao Tribunal por novo gestor e não pelo Embargante.
Portanto, existindo erro meramente formal nos balancetes e registros contábeis emitidos pelo Município sob nova gestão, resta evidente que a responsabilidade sobre
tais irregularidades devem recair sobre o novo gestor e
não sobre aquele que não teve nenhuma chance de influir na confecção e envio dos documentos em questão.
Entretanto, em contradição evidente, o Parecer Prévio
embargado atribui ao Embargante responsabilização por
equívoco formal, posteriormente corrigido, inexistindo
prejuízo, e que consistiu em ato que nem mesmo foi por
ele executado, sendo certo que se trata de penalidade
ilegal e desarrazoada.
Assim, importante que a Relator se manifeste especificamente acerca de tais fatos e argumentos aqui expostos, tendo em vista a possibilidade que seja um gestor
seja responsabilizado por ato de outro e a gravidade de
equívoco formal, posteriormente corrigido para o fim
de resultar em desaprovação de contas.
Isso porque, oportunizada a defesa, foi devidamente justificada pelo Gestor a existência de erro que fora prontamente corrigido em novo balanço que, apesar de não
aceito pelo Tribunal como saneador da presente prestação de contas foi utilizado por seus técnicos como parâSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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metro para a análise das prestações seguintes.

me os seguintes termos extraídos de sua argumentação:

Assim, não merece prosperar a decisão condenatória esposada pelo Parecer Prévio ora embargado, quanto a esse pormenor, de forma que não se justifica qualquer a
desaprovação de contas, dada a realidade dos fatos que
demonstra a desproporcionalidade e irrazoabilidade da
imputação imposta na decisão, sobre as quais deve o Relator se manifestar claramente.

“‘(...)

Diante disso, indispensável se faz sejam sanadas tais irregularidades, modificando-se o v. acórdão ora embargado no sentido de afastar a irregularidade apontada em
desfavor do Gestor, não havendo que se falar, por conseguinte, em desaprovação das contas, sendo certo que,
ao suprir a omissão, poderá o relator modificar seu voto
no sentido de aprovar as contas, ou, subsidiariamente,
aprová-las com ressalvas. É o que se REQUER!”.
ANÁLISE:
A tese trazida aos autos pelo Embargante, em síntese, sustentou-se na afirmativa de que o voto do Relator, o qual prevaleceu no decisum (Parecer Prévio TC
015/2018 – Plenário), não teria abordado alguns aspectos da argumentação apresentada no voto-vista (Fls.
546/561dos autos TC 6670/2016), de lavra do excelentíssimo Conselheiro Domingos Taufner.
Segundo aduziu o Embargante, o apontamento em tela teria decorrido de erro formal “corrigido”, haja vista
que foram apresentados esclarecimentos e nova documentação nos autos da Prestação de Contas Anual (Fls.
331/581 - Processo TC 2967/2013), os quais comprovariam que este “não provocou danos à transparência e
conformidade da prestação de contas municipal”. Embasando-se neste convencimento, o Embargante ponderou que o instrumento decisório desta Corte não abordou explicitamente quanto à “impossibilidade de que o
erro formal, ainda que de fato verificado, tenha o condão de macular e causar a rejeição das contas apresentadas”. Portanto, segundo o seu entendimento, teria ocorrido omissão no referido instrumento decisório, confor-

Com isso, inicialmente, é de se chamar atenção para a
ausência de qualquer parâmetro de razoabilidade no
fato de que possam ser desaprovadas as contas do gestor em razão de equívoco formal que não pôde ser corrigido somente pela recusa deste próprio órgão de controle em aceitar documento substitutivo, escoimado do
erro.
Ora, a atuação do Tribunal de Contas, certamente deve
primar pela correção e observância do princípio da legalidade estrita em todas as análises a que procede, entretanto, ao aplicar as severas sanções de que dispõe, entende-se que deve a Corte se utilizar do critério da razoabilidade, a fim de impor penalidades proporcionais
a cada ato.
De fato, quanto a isso, é evidente a ocorrência de omissão no voto vencedor acerca da gravidade e da extensão da penalidade a ser aplicada em razão da irregularidade aqui estudada.
Isso porque, conforme se colhe da íntegra da decisão, o
Conselheiro Domingos Tauffner, em prestígio da razoabilidade que deve permear todas as decisões deste Órgão
de controle se posiciona pela impossibilidade de que o
erro formal, ainda que de fato verificado, tenha o condão
de macular e causar a rejeição das contas apresentadas.
Todavia, o voto vencedor não aborda tal argumentação, passando ao largo do fato de que o Município posteriormente ofertou manifestação corretiva, que, conforme admitido no Voto-Vista, tem sido utilizada como
parâmetro pelo Tribunal de Contas inclusive para análise das prestações de contas dos anos seguintes. (...)”.
(g.n.)
Com todo respeito às argumentações trazidas aos autos
neste momento, pede-se vênia para registrar que, consoante Manifestação Técnica MT 890/2017, acostada
às Fls. 71/134 dos autos TC 6670/2016 (Recurso de Rewww.tce.es.gov.br

consideração), não se vislumbrou uma mera recusa desta Corte de Contas em “aceitar documento substitutivo,
escoimado de erro”. Verificou-se, de fato, que as razões
expendidas pela Área Técnica desta Corte de Contas se
apresentaram contundentes no que se referiu à impossibilidade da substituição de peças contábeis pretendida à época e, também, à impossibilidade de tratar-se a
divergência apontada como equívoco formal, conforme
excerto apresentado a seguir:
“(...)
Afirma a defesa que em relação à divergência relativa ao
saldo do exercício anterior, o pedido de substituição do
Balanço Patrimonial não seu deu com o objetivo de se
proceder ajustes e/ou incorreções em lançamentos contábeis, mas sim apresentar o Balanço Patrimonial processado sob as rotinas adequadas do sistema eletrônico
de contabilidade da municipalidade, e que sob esta premissa, o aludido não contraria o disposto na Resolução
CFC nº 1.330/2011.
Compulsando os autos não foram constatados documentos comprobatórios das alegações do recorrente,
como por exemplo, notas de lançamentos contábeis porventura realizados em exercício (os) posteriores a 2012,
visando a retificação do superávit patrimonial do exercício 2012, que inexplicavelmente foi substituído de R$
5.737.597.12 (DVP; fls.146) para R$ 5.777.776,63 (DVP,
fls.363) no mesmo exercício de 2012.
Dessa forma, ao contrário do alegado pelo recorrente,
não restou devidamente comprovado nos autos a observância do disposto na Resolução CFC nº 1.330/2011
que trata de retificação de lançamentos contábeis.
Argumenta a defesa que a irregularidade do item em
análise não passou de mero equívoco de natureza formal, pois restou demonstrado toda a movimentação e
o correto saldo patrimonial do município. Consideramos improcedentes as alegações do recorrente, pois
este afirma às fls. 22 dos presentes autos que não ocorreu uma simples substituição de documentos, mas uma
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018

19

ATOS DO PLENÁRIO

alteração na contabilidade corrente. Porém, frisa-se,
não constam nos autos documentos comprobatórios
de retificação de registros contábeis referente a inconsistência contábil apontada no presente item.
Discordamos das alegações da recorrente, e asseguramos que a divergência apontada pela área técnica deste Tribunal de Contas não pode ser tratada como mero equívoco formal, mas como inconsistência grave capaz de comprometer a segurança das informações contábeis, tendo como consequência a alteração da contabilidade a qualquer momento, mesmo após o exercício
findo, sem justificativas e sem comprovantes de registros contábeis.
Prossegue o recorrente argumentando que a Demonstrações das Variações Patrimoniais – DVP constante das
fls. 363 do Processo TC 2.967/2013 indica que foram procedidos ajustes, em tese intempestivos em lançamentos
contábeis. Ressalva-se, caso Administração Municipal
2013 tenha realizado ajustes contábeis na Demonstração das Variações Patrimoniais no decorrer do exercício
de 2013, como alega a defesa, estes não foram devidamente comprovados nos autos pelo recorrente por meio
de registros contábeis, não sendo demonstrado o cumprimento da Resolução 1.330/2011.
Alega a defesa que não é razoável rejeitar a Demonstração das Variações Patrimoniais (ajustada) e o Balanço Patrimonial (ajustado), ambos do processo TC Nº
2.967/2013 todos referentes ao exercício de 2012, e acatar os Balanços que foram elaborados considerando estes ajustes.
Consideramos improcedentes as alegações do recorrente. Observa-se que esta Corte de Contas considerou como correto Ativo Real Líquido em 31/12/2012 no valor
de R$ 39.123.924,75, apurado por sua própria área técnica no RTC nº 384 (fls.260 Pro. TC 2.967/13), com base nos números evidenciados nos Balanços Patrimoniais
dos Exercícios 2011 e 2012 encaminhados originariamente na prestação de contas anual do ex-prefeito, uti-

lizando-se de técnicas de auditoria e análise de balanços, e não de justes posteriores conforme alegados pela defesa.
O fato incontestável é que as alegações do recorrente não foram suficientes para sanear a irregularidade
apontada no presente item e justificar a transferência
para o próximo exercícios de 2013 um Superávit Patrimonial do Exercício 2012 incorreto em R$ 40.178,70 e
um Ativo Real Líquido evidenciado no Balanço Patrimonial – Exercício 2012, com divergência de R$ 485.894,79
na coluna exercício anterior (2011), constituindo este
fato grave infração à norma legal e regulamentar de natureza contábil e patrimonial.
Pelo exposto, somos pela manutenção da irregularidade exarada no Parecer Prévio TC nº 046/2016 – Primeira
Câmara, instruído pela ICC 102/2015 e RTC 384/2014”.
(g.n.)
Cabe mencionar, portanto, que a argumentação de que
o Município “posteriormente ofertou manifestação corretiva” foi devidamente considerada e analisada por
meio da Manifestação Técnica MT 890/2017, cujos termos, inclusive, integraram textualmente o Voto do Relator 7000/2017-9 (Fls. 364/417 dos autos TC 6670/2016),
conforme observou-se. Vale mencionar que após obedecidos todos os trâmites processuais e legais, o excelentíssimo Conselheiro Relator propôs ao Plenário desta Corte
de Contas que fosse mantido in totum o Parecer Prévio
TC 046/2016 – Primeira Câmara.
Depreende-se do apresentado, salvo melhor juízo, que
ao encampar como razão de decidir o posicionamento
expresso pela Área Técnica, não seria coerente e necessário que o Relator discorresse especificamente “acerca
da gravidade e da extensão da penalidade a ser aplicada
em razão da irregularidade” em tela, nos termos suscitados pelo embargante, tendo-se em vista sua convicção,
no presente caso, de ausência de erro formal e de ocorrência de grave infração à norma legal e regulamentar de
natureza contábil e patrimonial.
www.tce.es.gov.br

Analisando-se a fundamentação apresentada no voto-vista, exarado pelo excelentíssimo Conselheiro Domingos Taufner, identificou-se que este entendeu pela manutenção da irregularidade em acompanhamento ao posicionamento da Área Técnica e em sintonia com o Voto
do Relator 7000/2017-9, todavia, não vislumbrou que a
irregularidade teria ”o condão para macular as contas”,
motivo pelo qual expôs naquele instrumento as suas razões.
Em que pese o voto prevalente (Relator) não ter abordado as razões expostas no voto-vista supramencionado, é possível inferir que o fato não caracteriza omissão
no decisum, haja vista que ambos os entendimentos e
posicionamentos são partes integrantes do Parecer Prévio TC 015/2018 (Fls. 494/596 dos autos TC 6670/2016);
as análises procedidas nos autos (principal e apensos)
contemplaram todos os argumentos relevantes lançados
pelo Agente Responsável e estes foram discutidos pelos
Conselheiros deste Egrégio Tribunal em sessão plenária
(8ª Sessão Ordinária, realizada em 27/03/2018).
Verificou-se que o Embargante argumentou, também,
com relação à existência de possível contradição na decisão, em se tratando de “erro meramente formal nos
balancetes e registros contábeis emitidos pelo Município sob nova gestão”. Consoante alegado, em seu entendimento, “a responsabilidade sobre tais irregularidades
deve recair sobre o novo gestor e não sobre aquele que
não teve nenhuma chance de influir na confecção e envio dos documentos em questão”.
Dando prosseguimento à sua tese, o Embargante relata que o Parecer Prévio TC 015/2018 teria lhe atribuído
responsabilização por “equívoco formal, posteriormente corrigido, inexistindo prejuízo, e que consistiu em ato
que nem mesmo foi por ele executado, sendo certo que
se trata de penalidade ilegal e desarrazoada”. Além disso, teceu considerações de que o Relator deveria se manifestar “especificamente”, acerca de tais fatos e argumentos expostos.
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Nesta esteira, é importante ressaltar que a argumentação ora apresentada guardou consonância com a apresentada no Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. Lastênio Luiz Cardoso (Processo TC 6670/2016), tendo sido analisada por meio da Manifestação Técnica MT
890/2017, acostada às Fls. 71/134 daqueles autos.
Transcrevem-se a seguir as considerações efetuadas pela Área Técnica deste Tribunal na Manifestação mencionada, no sentido de esclarecer os aspectos inerentes à
responsabilidade de cada um dos gestores municipais no
processo de prestação de contas:
“(...)
Destaca-se que a presente prestação de contas anual refletiu a atuação do ex-prefeito municipal de Baixo Guandu Sr. Lastenio Luiz Cardoso, responsável pelo governo
no exercício de Exercício de 2012, tendo o Sr. José de
Barros Neto assumido a Prefeitura Municipal de Baixo
Guandu a partir de janeiro do Exercício de 2013, e encaminhado as presentes contas em março de 2013.
No contexto acima exposto, consideram-se improcedentes as alegações do recorrente e inconcebível que
aquele tente se eximir de suas responsabilidades nos
resultados da execução orçamentária, financeira e patrimonial do município de Baixo Guandu, quando ainda estava à frente da prefeitura no ano de 2012, vindo
a atribuir única e exclusivamente ao prefeito municipal
de Baixo Guandu, cuja gestão se deu a partir do exercício de 2013, a responsabilidade dos resultados nas das
demonstrações contábeis encaminhadas para este Tribunal de contas em março de 2013. (...)” (g.n.)
Tendo-se em vista as considerações anteriores desta análise, bem como o que restou evidenciado na MT
890/2017, conclui-se pela ausência no Parecer Prévio TC
015/2018 de qualquer elemento que pudesse caracterizar contradição na decisão, uma vez que a irregularidade foi atribuída ao agente efetivamente responsável
pelos resultados da execução orçamentária, financeira e
patrimonial do município de Baixo Guandu no exercício

de 2012.
DA OMISSÃO QUANTO À SUPOSTA INFRAÇÃO AO ART.
42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
“Neste tópico, a decisão vergastada, em acompanhamento total do posicionamento da Área Técnica e Ministério Público e Contas, imputou o parecer pela desaprovação das contas do Embargante em razão de suposta
insuficiência de fundos para cobrir despesas contraídas
nos últimos dois quadrimestres do mandato, o que contraria a regra inserta do art. 42 da LRF.
Ocorre que, conforme demonstrado nas razões recursais, a inscrição de restos a pagar não processados que
supostamente teriam afetado os saldos das disponibilidades financeiras referem-se a despesas decorrentes de
folha de pagamento, obrigação de pagamento que não
se enquadra no art. 42, da Lei e Responsabilidade Fiscal.
Isso porque, a despesa com folha de pagamento não se
trata de despesa contraída nos últimos quadrimestres
do mandato, pois esta obrigação é contraída no ato de
admissão e efetivo exercício do servidor, classificada em
despesa líquida e certa, devendo ter prioridade o seu pagamento, ainda que inscrita em restos a pagar.
Não restando evidenciado nos autos a existência de indicação de obrigação nova assumida nos dois últimos quadrimestres do mandato, não havendo, portanto, certeza,
razão pela qual deveria ter sido realizada diligência interna para manifestação técnica, com expedição de notificação ao atual gestor, no sentido de se fazer juntar aos
autos relação de todas as obrigações novas assumidas a
partir de 1º de maio do exercício de 2012, a fim e que se
examine a violação ou não do art. 42 da LRF.
Nesse sentido, a diligência realizada, apenas interna e
sem a oportunização de contraditório, não se prestou a
demonstrar a não ocorrência da irregularidade de acordo com o entendimento externado por este Tribunal de
Contas.
Isso porque, conforme demonstrado pelo próprio Conwww.tce.es.gov.br

selheiro Domingos Tauffner em seu Voto-Vista, as obrigações contraídas nos dois últimos quadrimestres do
exercício de 2012, no caso em tela, se referem a despesas que, pela sua natureza, o próprio Tribunal de Contas
já havia declarado que não poderiam ser consideradas
na aplicação da regra.
No entanto, o Voto vencedor não trata do assunto, se
omitindo em relação à argumentações da defesa e do
próprio Voto-vista, limitando-se a reiterar que fora apurado saldo numericamente insuficiente m relação às
obrigações contraídas.
Ademais, existem ainda outras importantes questões expostas na prestação de contas que não foram abordadas
na decisão para efeito da averiguação da infringência ou
não da regra o art. 42 da LRF.
De fato, há que se notar que a análise procedida pelo Tribunal considera a disponibilidade de caixa sem contemplar o montante consolidado do Poder Executivo Municipal e, portanto, contraria a inteligência o art. 2 da LRF, o
qual se relaciona com o titular do respectivo Poder.
Com efeito, o total da disponibilidade considerada pela área técnica desta colenda corte como pertinente ao
Poder Executivo Municipal de R$ 8.415.433,23. Contudo, tal montante não contempla o valor pertinente ao
SAAE (órgão integrante o Poder Executivo Municipal), o
qual m 31/12/2012 possuía R$ 833.995,00 em disponibilidade de caixa bruta e R$ 646.929,73 como disponibilidade líquida (já deduzidos R$ 187.065,27 de obrigações
financeiras), conforme é demonstrado no Balanço Patrimonial em anexo.
Ora, como o art. 42 da LRF se refere aos últimos dois
quadrimestres do mandato do respectivo titular do Poder, nada mais razoável que para fins de apuração pertinente ao aludido dispositivo, seja considerado o total da
disponibilidade consolidada do Poder Executivo, ou seja, considerando também o Serviço Autônomo de Água
e Esgoto, Autarquia que compõe o Poder Executivo Municipal.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Entretanto, sobre tal aspecto, não há qualquer manifestação na decisão embargada, embora os documentos
que embasam tal conclusão estejam todos disponíveis.
Não bastasse, também não há qualquer manifestação
sobre o fato de que as contas contábeis redutoras do
passivo financeiro demonstra existência de obrigações
de curto prazo em volume menos do que o apurado pela Área Técnica.
Com efeito, verifica-se que, ao proceder ao levantamento para aferição do cumprimento do art. 42 a LRF, a equipe técnica leva em conta os totais brutos registrados nas
contas contábeis pertinentes ao Passivo Financeiro.
Ocorre, porém, que existem valores registrados em contas do Ativo Financeiro que, na verdade, são redutoras
das obrigações registradas no Passivo Financeiro.
Por exemplo, se no Passivo Financeiro constar valores
a pagar ao INSS e no Ativo Financeiro constar valores a
compensar com o INSS, a obrigação que de fato existe a
pagar é aquela líquida das compensações.
Contudo, o levantamento efetuado pela equipe técnica
ignora por completo os valores que reduzem as obrigações correspondentes registradas no Passivo Financeiro.
Tais valores são os seguintes:
Conta Contábil112190100000 Créditos a receber - Compensar INSS R$208.359,60;
Conta Contábil112520200000 Depósitos Judiciais R$
288.866,37
Assim, mediante os fatos ora narrados, apura-se o montante e R$1.144.155,70 que deve ser abatido o montante de R$ 724.614,41 apontados pela área técnica como
insuficiência de caixa com afetação do art. 42 da RF.
Isso porque, somados os decréscimos do passivo á informados, com as disponibilidades do SAAE, ainda que considerando o montante apontado pela equipe técnica como insuficiência, tem-se uma suficiência de caixa com a
sobre de R$ 419.541,29.

Destarte, somente os fatos narrados até o presente momento apontam que, de fato, não há qualquer descumprimento do art. 42 da LRF por parte do Embargante,
embora não tenham sido abordados no Parecer Prévio.
Contudo, há ainda um importante aspecto que merece
ser destacado.
De fato, também não foi considerado no julgamento da
Prestação de Contas que, devido a erro formal, os valores das obrigações a pagar ao INSS parceladas no exercício de 2012 não foram transferidos do curto para o longo prazo.
Assim, em prestígio do princípio da prevalência da essência dos fatos sobre a forma, visando a correta apuração do passivo financeiro a presente prestação de
contas, é preciso que se considere que parte dos valores existentes em 31/12/12012 nas contas contábeis
212110200000 e 212130100000 (referentes às obrigações a pagar ao INSS) haviam sido parceladas, conforme
comprovam os Termos de Parcelamento em anexo.
Dessa forma, uma vez que ais parcelamentos já haviam
sido ultimados em 31/12/2012, os valores pertinentes
aos mesmos deveriam constar dentre as Obrigações exigíveis a longo prazo e, por consequência, não serem considerados para fins de apuração pertinente ao art. 42 da
LRF.
Contudo, em virtude de erro formal, tais valores não foram contabilmente transferidos para o longo prazo (conta 223110100999) no exercício de 2012. Tal incongruência somente foi regularizada, pelo Município, no exercício de 2017, conforme é demonstrado nos documentos
de lançamentos contábeis que seguem em anexo.
Destaca-se que os valores parcelados com o INSS e que,
portanto deveriam ter sido transferidos do curto para o
longo prazo no exercício de 2012, são os seguintes:
212110200000 773.789,62
212130100000 165.863,27
Total

R$939.652,89
www.tce.es.gov.br

Assim, considerando que tais valores, de fato, pertencem ao passivo exigível a longo prazo (em virtude do parcelamento firmado), e não poderiam ter sido considerado como obrigações de curto prazo para efeito do cálculo pertinente à regra do at. 42 a LRF, os mesmos devem
ser excluídos da apuração, haja vista que de fato, na realidade, em 31/12/2012 não mais possuíam os atributos pertinentes às obrigações financeiras que devem ser
consideradas para fins de apuração do cumprimento do
referido normativo.
Ora, entender diversamente, confirmando o parecer
prévio tão somente com base em questões ritualísticas,
seria se ater unicamente aos aspectos formais dos registros contábeis e desconsiderar totalmente a essência
dos respectivos valores.
Com efeito, Conselheiro Relator, além de suprir as omissões acerca dos fatos corretamente abordados no Voto-vista, é necessária e crucial a manifestação expressa
acerca de toda a documentação ora apresentada, que
demonstra de forma inescapável que, em se considerando a realidade dos fatos, não se configurou de maneira
alguma insuficiência financeira para fazer frente às obrigações contraídas no exercício de 2012 do Município de
Baixo Guandu.
Requer-se, portanto, também neste tópico que, com base na manifestação expressa sobre a nova documentação juntada seja afastada a recomendação pela desaprovação das contas do Embargante, tendo em vista a apresentação, ainda que tardia, dos documentos em anexo e
a primazia da realidade.
Assim, diante do suprimento da omissão anteriormente caracterizada, seja modificado o Parecer Prévio, dado que não há que se falar em qualquer responsabilização do Gestor com base em exagerado formalismo, mormente quando demonstrado com base em farta documentação a ausência de irregularidades. Dessa forma,
indispensável se faz seja modificado o v. Parecer ora embargado no sentido de afastar a irregularidade apontada
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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para o fim de considerar aprovadas as contas, ou, subsidiariamente, aprovadas com ressalvas. É o que se REQUER!”.
ANÁLISE:
Verificou-se, novamente, que a tese trazida aos autos
pelo Embargante, sustentou-se, sobretudo, na afirmativa de que o voto prevalente no decisum (Parecer Prévio
TC 015/2018 – Plenário), teria sido “omisso” quanto a
alguns aspectos da argumentação apresentada no voto-vista (Fls. 546/561dos autos TC 6670/2016 – Recurso de
Reconsideração), de lavra do excelentíssimo Conselheiro
Domingos Taufner.
Antes de passarmos efetivamente à análise do mérito,
insta registrar que em sede de sustentação oral realizada em 29/08/2017 (29ª Sessão Plenária), a Defesa do
Gestor Responsável requereu que os autos recursais fossem baixados em diligência para realização de verificação quanto aos empenhos levantados pela Área Técnica desta Corte (se referentes ou não a contratos celebrados nos dois últimos quadrimestres do exercício de
2012). Conforme constatado por meio de Notas Taquigráficas (Fls. 150/152 do Processo TC 6670/2016), o pedido foi deferido e o memorial de defesa foi acostado às
Fls. 157/339 daqueles autos.
Em sequência, os autos supramencionados foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Contas –
SecexContas para a realização da diligência, sendo confrontados todos os empenhos realizados no exercício de
2012, cujas fontes de recursos apresentaram insuficiência de disponibilidade financeira para pagamento, com
os demonstrativos de contratação de obrigações. Como
resultado da diligência, expresso na Manifestação Técnica 1311/2017 (Fls. 343/353 – Processo TC 6670/2016) a
SecexContas propôs o seguinte encaminhamento:
“A presente análise pautou-se nos termos propostos pelo relator, conforme relatório de voto 40/2017, e acompanhado pelos demais Conselheiros, como segue:

(...) Tendo em vista a necessidade de análise do atendimento do disposto no art. 42 da LRF, deferir a diligência
à área técnica, no prazo de dias 30 dias, conforme vem
decidindo o Plenário desta Corte.
Nesse sentido, foram confrontados todos os empenhos
realizados no exercício de 2012, considerados pela área
técnica, cujas fontes de recursos apresentaram insuficiência de disponibilidade financeira para pagamento (artigo 42 da Lei Complementar 101/2000), como os demonstrativos de contratação de obrigações.
Dessa forma, sugere-se o encaminhamento ao relator,
para prosseguimento do feito, mantendo-se a propositura pela irregularidade do item ‘infringência do artigo
42 da LRF’ (item 2.4 da MT 890/2017)”. (g.n.)
Compulsando os autos TC 6670/2016, observou-se que
o entendimento da Área Técnica deste Tribunal foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, por meio do
Parecer 4891/2017 (Fls. 357/358 daqueles autos). Notou-se, também, que os posicionamentos constantes
do Parecer do Ministério Público de Contas e da Manifestação Técnica 1311/2014 da SecexContas foram ratificados pelo excelentíssimo Conselheiro Relator, o qual
sugeriu o conhecimento daquele Recurso, a rejeição às
preliminares suscitadas pelo Recorrente e o provimento parcial daquele Recurso no que tange ao saneamento
das irregularidades tratadas nos itens 2.15 da Instrução
Contábil Conclusiva ICC 102/2015 (item 4.1.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5648/2015) e 2.17 da ICC
102/2015 (item 4.1.2.3 da Instrução Técnica de Recurso ITR 5648/2015, conforme apurado no Voto do Relator
7000/2017-9 – Fls. 364/417, complementado pelo Voto
do Relator 1056/2018-1 – Fls. 449/465 daqueles autos.

despesas decorrentes de folha de pagamento, as quais
em seu entendimento, corresponderiam a “obrigação
de pagamento que não se enquadra no art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal”. Em decorrência deste convencimento, o Embargante registrou que, ao seu ver, o instrumento decisório desta Corte teria “se omitido em relação às argumentações da defesa e do próprio voto-vista, limitando-se a reiterar que fora apurado saldo numericamente insuficiente em relação às obrigações contraídas”.
Analisando-se a fundamentação apresentada no voto-vista, exarado pelo excelentíssimo Conselheiro Domingos Taufner, identificou-se que este entendeu pelo conhecimento do Recurso de Reconsideração; pela sugestão de recomendação ao Legislativo Municipal de “Aprovação das Contas com Ressalvas” e, entre outras determinações sugeridas, pelo arquivamento dos autos
após o trânsito em julgado (Fls. 546/561 dos autos TC
6670/2018).
Compulsando os autos TC 6670/2018, identificou-se
que o Conselheiro Relator promoveu a complementação do Voto 7000/2017-9 por meio do Voto do Relator
1056/2018-1, acostado às Fls. 449/465. Verificou-se que
a fundamentação registrada neste Voto tratou especificamente dos aspectos e considerações efetuados no Voto-Vista proferido pelo Conselheiro Domingos Taufner.

A partir deste ponto, passa-se à análise do mérito recursal:

Cabe registrar, por oportuno, que o Embargante alegou a
existência de “outras importantes questões expostas na
prestação de contas que não foram abordadas na decisão para efeito da averiguação da infringência ou não da
regra do art. 42 da LRF”. Estas questões, em síntese, referiram-se a questionamentos pontuais sobre a metodologia utilizada por esta Corte de Contas para avaliação do
cumprimento das disposições do art. 42 da LRF.

Consoante verificado nas argumentações trazidas aos
presentes autos, o Embargante ponderou que as inscrições de restos a pagar não processados que afetaram
os saldos das disponibilidades financeiras referiram-se a

Vale mencionar que o Embargante trouxe aos presentes autos nova documentação (Fls. 16/38), no sentido
de comprovar e complementar suas alegações prestadas, tendo solicitado, ainda, o afastamento da recomen-
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dação de desaprovação de suas contas, conforme a seguir descrito:
“(...)
Requer-se, portanto, também neste tópico que, com base na manifestação expressa sobre a nova documentação juntada seja afastada a recomendação pela desaprovação das contas do Embargante, tendo em vista a apresentação, ainda que tardia, dos documentos em anexo e
a primazia da realidade. (...”).
Todavia, observou-se da análise textual do Parecer Prévio TC 015/2018 – Plenário que grande parte das questões suscitadas esteve explicitamente disposta na Manifestação Técnica MT 890/2017 (Proc. TC 6670/2016 – Recursos de Reconsideração), sendo os seus termos neste
reproduzidos.
Com relação à metodologia de cálculo adotada por esta Corte de Contas, novamente questionada no presente momento, verificou-se que tanto a Área Técnica quanto os excelentíssimos membros do Pleno desta Corte de Contas se posicionaram quanto à matéria, consoante fundamentações constantes da MT 890/2017; Votos 7000/2017-9 e 1056/2018-1 de lavra do Conselheiro Relator; Voto-Vista 072/2018-9 de lavra do Conselheiro em Substituição Marco Antônio da Silva e Voto-Vista
do Conselheiro Domingos Augusto Taufner (Fls. 432/448
– Processo TC 6670/2016), todos integrantes do Parecer
Prévio atacado.
Diante de todo o exposto, é possível inferir que não restou caracterizada omissão no decisum, haja vista que
ambos os entendimentos e posicionamentos específicos, contrapostos neste momento pelo Embargante,
compuseram o Parecer Prévio TC 015/2018 (Fls. 494/596
dos autos TC 6670/2016); as análises procedidas nos autos (principal e apensos) contemplaram todos os argumentos relevantes lançados pelo Agente Responsável e
estes foram discutidos pelos Conselheiros deste Egrégio
Tribunal em sessão plenária (8ª Sessão Ordinária, realizada em 27/03/2018).

4. CONCLUSÃO

postas pelo relator:

Ante o exposto, opina-se pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração e, quanto ao mérito, pelo NÃO
PROVIMENTO, por não ter sido demonstrada a existência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão
embargada, requisitos indispensáveis à utilização desta
via processual específica, nos termos em que dispõem
os artigos 167, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c o artigo
411, do Regimento Interno desta Corte.

1 CONHECER dos presentes Embargos de Declaração interpostos em face do Parecer Prévio TC 0015/2018 (Processo TC 6670/2016);

Ademais, entendendo que os presentes Embargos de
Declaração foram utilizados com objetivos protelatórios,
sugere-se a aplicação, por esta Corte de Contas, de penalidade ao Embargante, nos termos dos artigos 168, da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica) e
412, da Resolução nº 261/2013 (Regimento Interno deste Tribunal).
Vitória, 27 de junho de 2018.
[...]”
Pelas razões expostas, nego provimento aos presentes
Embargos de Declaração.
A discussão nos autos do Processo de Recurso de Reconsideração TC 6670/2016 não foi de fácil deslinde. Além
do VOTO do relator, foram juntados VOTOS VISTA de outros dois Conselheiros, além de complementação de VOTO pelo Conselheiro Relator acerca de temas polêmicos.
Por essa razão, e pela complexidade que se apresentou
os temas tratados, não abarco a advertência da área técnica acerca dos objetivos protelatórios dos presentes
embargos e, por conseguinte, não adoto a sugestão de
aplicação de multa ao Embargante.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte DELIBERAÇÃO que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões exwww.tce.es.gov.br

2 Quanto ao mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume os termos do referido Parecer Prévio;
2 ARQUIVAR os autos do presente processo após o trânsito em julgado;
3 DAR CIÊNCIA da decisão ao embargante.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em sessão do
Plenário, o que me permitiu elaborar o voto que nesta
oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo senhor Lastênio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal de Baixo
Guandu no exercício de 2012, em face do Parecer Prévio TC 015/2018 – Plenário, mediante o qual este Tribunal negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto pelo ora embargante (Processo TC 6670/20166) contra o Parecer Prévio 046/2016 - Primeira Câmara –
(Processo TC 2967/2013-1), nos seguintes termos:
1. PARECER PRÉVIO TC-015/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer o presente Recurso;
1.2. Rejeitar as preliminares suscitadas pelo Recorrente;
1.3. Provimento parcial ao presente Recurso, nos termos
da ITR 75/2017, reformulando-se o Parecer Prévio TC
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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046/2016 - Primeira Câmara, pelo saneamento das seguintes irregularidades: item 2.15 da ICC 102/2015 (item
4.1.2.1 da ITC 5648/2015) e item 2.17 da ICC 102/2015
(item 4.1.2.3 da ITR 5648/2015).
2. Por maioria, parcialmente vencido conselheiro Domingos Augusto Taufner, que votou por conhecer, provimento, aprovação com ressalva e determinação
O embargante alega “omissão e contradição acerca da
suposta irregularidade na apuração do ativo real líquido”
e “omissão quanto à suposta infração ao art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal”.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC que após análise,
elaborou a Instrução Técnica de Recurso 00185/2018-9,
com a seguinte proposta de encaminhamento, in verbis:
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, opina-se pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração e, quanto ao mérito, pelo NÃO
PROVIMENTO, por não ter sido demonstrada a existência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão
embargada, requisitos indispensáveis à utilização desta
via processual específica, nos termos em que dispõem
os artigos 167, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c o artigo
411, do Regimento Interno desta Corte.
Ademais, entendendo que os presentes Embargos de
Declaração foram utilizados com objetivos protelatórios,
sugere-se a aplicação, por esta Corte de Contas, de penalidade ao Embargante, nos termos dos artigos 168, da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica) e
412, da Resolução nº 261/2013 (Regimento Interno deste Tribunal).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial de
Contas, apresentou o Parecer 03039/2018-1, da lavra do
procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnando
no mesmo sentido.
Após a análise dos Embargos, o conselheiro Relator,
acompanhando o entendimento técnico e ministerial,

concluiu o seu voto nos seguintes termos:
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 CONHECER dos presentes Embargos de Declaração interpostos em face do Parecer Prévio TC 0015/2018 (Processo TC 6670/2016);
2 Quanto ao mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume os termos do referido Parecer Prévio;
2 ARQUIVAR os autos do presente processo após o trânsito em julgado;
3 DAR CIÊNCIA da decisão ao embargante.
Tendo o feito integrado a pauta da 27ª sessão do Plenário do dia 14/08/2018 e considerando a existência de
possível divergência entre meu entendimento e o defendido pelo conselheiro relator, área técnica e Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, pedi vistas no intuito de me inteirar dos elementos dos autos e formar um
juízo de convicção.
Em grau de admissibilidade, acompanho os termos do
voto pelo relator, devendo o recurso ser conhecido.
Apreciando o cerne da questão apresentada, verifico
que os argumentos suscitados pelo embargante, se acatado, pode resultar na concessão de efeito modificativo
dos presentes embargos.
II

FUNDAMENTOS

II.1
DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DO ATIVO REAL
LÍQUIDO
Como se sabe, o mérito dos embargos declaratórios reside em obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presente na decisão embargada.
Ressalta-se que admite-se, excepcionalmente a utilização de embargos de declaração, com efeito infringente,
www.tce.es.gov.br

para a correção de premissa equivocada, sobre a qual
tenha se fundado o acórdão embargado, quando o tal
ocorrência prejudicar o resultado do julgamento.
No caso em exame o embargante, por intermédio de
procurador constituído nos autos, alega a ocorrência de
omissão no voto vencedor, o qual prevaleceu o decisum
(Parece Prévio TC 015/2018-Plenáro), sob a alegação de
que não teria abordado alguns aspectos da argumentação apresentada no voto-vista da lavra do Conselheiro
Domingos Taufner. Alegou ainda contradição na decisão,
em se tratando de “erro meramente formal nos balancetes e registros contábeis emitidos pelo Município sob
nova gestão”, como se vê no trecho que a seguir transcrevo:
“A decisão embargada, ao tratar do tópico em referência, acompanha o Entendimento da Área Técnica sem nada acrescentar, argumentando que a recomendação pela desaprovação das contas deve ser mantida em virtude
do fato de que o Balanço Patrimonial Apresentado não
refletiria com exatidão o Ativo Real Líquidos do Município de Baixo Guandu.
Isso porque foi apurado na análise técnico-contábil inicial um ativo real Líquido de R$ 39.123.924,75 (trinta e
nova milhões, cento e vinte e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).
Ao mesmo tempo em que, diversamente, o Balanço Patrimonial apresentou o montante de R$ 38.638.029,96
(trinta e oito milhões, seiscentos e trinta e oito mil, vinte
e nove reais e noventa e seis centavos).
Dessa forma, a conclusão da análise técnica foi pela divergência do valor de R$ 485.894,79 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e
setenta e nove centavos).
Ocorre que, a fim de afastar as inconsistências apontadas, o Embargante apresentou nova documentação (fls.
331/581), em que ficaram devidamente sanadas as divergências apontadas. Todavia, a Área Técnica deste TriSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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bunal não aceitou a nova documentação ofertada, ao argumento de que as peças contábeis não poderiam ser
substituídas.
Acerca disso, importante considerar que a divergência
apontada pela área técnica referente ao Ativo Real Líquido decorre do fato do Balanço Patrimonial constante
às fls. 144 do Processo TC 2967/2013 considerar o valor
equivocado de R$ 32.900.432,33 como sendo o Ativo Real Líquido na coluna “Exercício Anterior” (2011), ao invés
do valor de R$ 33.386.327,12, que efetivamente consta como o Ativo Real Líquido na prestação de contas referente ao exercício de 2011 (Processo TC 2283/2012).
Nota-se que a diferença entre os citados valores é de R$
485.894,79, sendo que este montante justamente a diferença apontada pela equipe técnica às fls. 260.
Mister frisar que tal divergência trata-se de erro formal
ocasionado devido a execução da rotina de encerramento e geração dos Balanços Contábeis no sistema eletrônico de contabilidade da municipalidade de forma incorreta.
No entanto, apesar da tentativa de substituição, dos recursos interpostos e de todo esse iter processual que
demonstra a inexistência de má-fé, mas tão somente a
ocorrência de erro formal a que está sujeita todas as organizações que trabalham com recursos humanos, o Tribunal de Contas houve por bem manter a irregularidade e a consequência de desaprovação das contas a ela
atribuída.
Com isso, inicialmente, é de se chamar atenção para a
ausência de qualquer parâmetro de razoabilidade no fato de que possam ser desaprovadas as contas do gestor
em razão de equívoco formal que não pôde ser corrigido somente pela recusa deste próprio órgão de controle
em aceitar documento substitutivo, escoimado do erro.
Ora, a atuação do Tribunal de Contas, certamente deve
primar pela correção e observância do princípio da legalidade estrita em todas as análises a que procede, entre-

tanto, ao aplicar as severas sanções de que dispõe, entende-se que deve a Corte se utilizar do critério da razoabilidade, a fim de impor penalidades proporcionais
a cada ato.
De fato, quanto a isso, é evidente a ocorrência de omissão no voto vencedor acerca da gravidade e da extensão
da penalidade a ser aplicada em razão da irregularidade
aqui estudada.
Isso porque, conforme se colhe da íntegra da decisão, o
Conselheiro Domingos Tauffner, em prestígio da razoabilidade que deve permear todas as decisões deste Órgão
de controle se posiciona pela impossibilidade de que o
erro formal, ainda que de fato verificado, tenha o condão
de macular e causar a rejeição das contas apresentadas.
Todavia, o voto vencedor não aborda tal argumentação,
passando ao largo do fato de que o Município posteriormente ofertou manifestação corretiva, que, conforme
admitido no Voto-Vista, tem sido utilizada como parâmetro pelo Tribunal de Contas inclusive para análise das
prestações de contas dos anos seguintes.
Com efeito, a documentação que se junta com os presentes embargos demonstra que a inconformidades material inicialmente verificada foi devidamente corrigida e
não provocou danos à transparência e conformidade da
prestação de contas municipal.
Outro ponto não abordado na decisão embargada foi o
fato abordado nas razões recursais, de que a Prestação
de Contas anual é entregue no ano seguinte ao exercício,
sendo certo que, por se tratar de ano final de mandato,
os documentos que compõem a Prestação foram formulados e enviados ao Tribunal por novo gestor e não pelo Embargante.
Portanto, existindo erro meramente formal nos balancetes e registros contábeis emitidos pelo Município sob nova gestão, resta evidente que a responsabilidade sobre
tais irregularidades devem recair sobre o novo gestor e
não sobre aquele que não teve nenhuma chance de inwww.tce.es.gov.br

fluir na confecção e envio dos documentos em questão.
Entretanto, em contradição evidente, o Parecer Prévio
embargado atribui ao Embargante responsabilização por
equívoco formal, posteriormente corrigido, inexistindo
prejuízo, e que consistiu em ato que nem mesmo foi por
ele executado, sendo certo que se trata de penalidade
ilegal e desarrazoada.
Assim, importante que a Relator se manifeste especificamente acerca de tais fatos e argumentos aqui expostos, tendo em vista a possibilidade que seja um gestor
seja responsabilizado por ato de outro e a gravidade de
equívoco formal, posteriormente corrigido para o fim
de resultar em desaprovação de contas.
Isso porque, oportunizada a defesa, foi devidamente justificada pelo Gestor a existência de erro que fora prontamente corrigido em novo balanço que, apesar de não
aceito pelo Tribunal como saneador da presente prestação de contas foi utilizado por seus técnicos como parâmetro para a análise das prestações seguintes.
Assim, não merece prosperar a decisão condenatória esposada pelo Parecer Prévio ora embargado, quanto a esse pormenor, de forma que não se justifica qualquer a
desaprovação de contas, dada a realidade dos fatos que
demonstra a desproporcionalidade e irrazoabilidade da
imputação imposta na decisão, sobre as quais deve o Relator se manifestar claramente.
Diante disso, indispensável se faz sejam sanadas tais irregularidades, modificando-se o v. acórdão ora embargado no sentido de afastar a irregularidade apontada em
desfavor do Gestor, não havendo que se falar, por conseguinte, em desaprovação das contas, sendo certo que,
ao suprir a omissão, poderá o relator modificar seu voto
no sentido de aprovar as contas, ou, subsidiariamente,
aprová-las com ressalvas. É o que se REQUER!”.
Primeiramente, quanto à suposta omissão alegada, coaduno com o entendimento apresentado pelo relator,
uma vez que não há que se falar em omissão no voto
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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vencedor quando não aborda fundamentação apresentada em voto-vistas.
Apreciando a fundamentação apresentada no voto-vista,
exarado pelo Conselheiro Domingos Taufner, identificou-se que este entendeu pela manutenção da irregularidade em acompanhamento ao posicionamento da Área
Técnica e em sintonia com o Voto do Relator 7000/20179, todavia, não vislumbrou que a irregularidade teria ”o
condão para macular as contas”, motivo pelo qual expôs
naquele instrumento as suas razões.
Isso porque, em que pese não constar o enfretamento no
voto do relator as razões expostas no voto-vistas, confirmo que não há omissão, pois ambos os posicionamentos
são partes integrantes do Parecer Prévio TC 015/2018.
Porém, no que tange à possível contradição no decisum,
verifico que os argumentos suscitados pelo embargante no sentido de que o Parecer Prévio embargado atribuiu ao embargante responsabilização por “erro meramente formal nos balancetes e registros contábeis emitidos pelo Município sob nova gestão”, se acatado, pode
resultar na concessão de efeito modificativo os presentes embargos.
Ora, não é raro na jurisprudência a concessão de caráter
infringente aos embargos de declaração com efeitos modificativos da decisão, podendo ser reformada ou invalidada ou ter modificada o seu teor ou suas disposições.
Importa salientar que a concessão de efeitos infringentes não é prática usual nesta Corte de Contas, contudo,
ainda que excepcionalmente, admite-se modificação da
decisão embargada.
A propósito, para se reconhecer os efeitos infringentes,
necessário registrar a controvérsia estabelecida no presente caso.
O indicativo de irregularidade sob análise diz respeito à
divergência de R$ 485.894,79 no Ativo Real Líquido entre o apresentado no Balanço Patrimonial do Município
de Baixo Guandu, exercício de 2012, e o apurado por es-

ta Corte de Contas.
Em síntese, na fase recursal, aduziu a defesa que a divergência decorre do registro contábil indevido na ordem
de R$ 32.900.432,33 como Ativo Real Líquido na coluna
“Exercício Anterior”, quando o valor correto a ser registrado era de R$ 33.386.327,12.
Nesta esteira, o embargante informou que a inconsistência questionada trata de mero erro formal, devido a execução da rotina de encerramento e geração dos Balanços Contábeis no sistema eletrônico de contabilidade da
municipalidade de forma incorreta. Assim, constatada a
consideração de erro formal, impõe-se o acolhimento
dos embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para modificação da decisão embargada.
A área técnica, por sua vez, ao analisar os argumentos
arguidos pela defesa, observou que o indicativo de irregularidade em tela não pode ser tratado como mero
equívoco formal, mas como inconsistência grave capaz
de comprometer a segurança das informações contábeis
e que não há que se falar em omissão ou contradição no
julgado.
Importa registrar que foram apresentados novos demonstrativos contábeis em substituição das peças já protocoladas, todavia, a área técnica não aceitou a documentação, tendo em vista que os erros de registros contábeis devem ser ajustados no momento de seu reconhecimento.

dade insanável e não compromete a validade das contas
da municipalidade.
Apenas a título de informação, ressalto que não foi outro,
aliás, o posicionamento desta Egrégia Corte de Contas
no Processo TC 2859/2012-5 (Parecer Prévio 34/2014)
de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Mantenópolis, exercício de 2011, que trata justamente
de irregularidades ocasionadas por errôneos lançamentos contábeis, tendo sido estes considerados passíveis
de ressalvas.
Destaco ainda, trecho do Voto Vista 00027/2018-3 do
conselheiro Domingos Taufner, que verificou que no Processo de Prestação de Contas de Baixo Guandu, exercício de 2013 – TC 2800/2014, a área técnica aceitou o Balanço Patrimonial do exercício de 2012, com saldo inicial
já após os ajustes questionados nestes autos, senão vejamos:
[...]
As Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas especificamente ao Setor Público, denominadas de NBCASP
(NBC T 16.1 a NBC T 16.10), foram editadas em dezembro de 2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), figurando na norma NBC T 16.5, que trata do Registro Contábil (Resolução CFC Nº. 1.132/08), a forma de
se proceder ao reconhecimento de ajustes decorrentes
de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores:

De fato, assiste razão à área técnica quando aduziu no
recurso de reconsideração que a divergência comprometerá a confiabilidade das demonstrações contábeis.

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08

Entretanto, a irregularidade sob análise não pode ser caracterizada como grave.

24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores
ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas
explicativas. [grifo nosso]

Isso porque, a irregularidade em questão evidencia um
ato de gestão praticado com impropriedade formal, em
vista de tratar-se de uma inconsistência contábil. Deste
modo, considerando o equívoco contábil, fica claro que
a divergência questionada não constitui uma irregulariwww.tce.es.gov.br

Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil
[...]

Depreende-se que os ajustes contábeis, decorrentes de
erros e omissões ocorridos em exercícios anteriores, deSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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verão ser realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido deste exercício, de forma a não afetarem os resultados do exercício corrente. Lembrando, que
tais ajustes deverão constar detalhadamente em notas
explicativas, a fim de esclarecer a origem dos registros
extemporâneos.
Desta forma, verifiquei que no processo de prestação de contas anual do exercício de 2013 (Processo TC
2800/2014) a área técnica aceitou o Balanço Patrimonial
do exercício de 2012, com o saldo inicial para a análise da composição patrimonial, com as alterações realizadas após o correto encerramento do exercício, ou seja, os lançamentos de ajustes contábeis que deveriam
ser procedidos no exercício de 2013 foram realizados no
exercício de 2012 após o devido encerramento das contas contábeis no sistema de contabilidade e aceito por
esta corte contas.
E que, após a completa instrução, houve o julgamento
do mérito pela regularidade, conforme Parecer Prévio
TC-090/2015, demonstrando que os erros e ajustes contábeis foram saneados.
Desse modo, reconheço que a situação posta aos autos
possui força suficiente para modificar o conteúdo decisório, conferindo efeito modificativo ao julgado. Desse
modo, entendo que a irregularidade por si só não tenha
o condão de macular as contas, visto que caberia apenas
determinação para que fosse efetuada a parametrização
contábil, que, todavia, conforme exposto, a área técnica
já aceitou o devido ajuste no Processo TC 2800/2014 –
exercício de 2013, razão pela qual não se faz necessária
a emissão de determinações, em contradição com o julgado desta Corte.
Neste sentido, cabe registrar o artigo 80, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012, a saber:
Art. 80. A emissão de parecer prévio poderá ser:
II - 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;

autos relação de todas as obrigações novas assumidas a
partir de 1º de maio do exercício de 2012, a fim e que se
examine a violação ou não do art. 42 da LRF.

Diante do exposto, a irregularidade deve ser mantida,
contudo, atribuindo efeitos infringentes à presente apreciação, voto para que a irregularidade em tela não tenha
o condão de macular as contas do gestor.

Nesse sentido, a diligência realizada, apenas interna e
sem a oportunização de contraditório, não se prestou a
demonstrar a não ocorrência da irregularidade de acordo com o entendimento externado por este Tribunal de
Contas.

II.2 DA OMISSÃO QUANTO À SUPOSTA INFRAÇÃO AO
ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
No caso em exame o embargante alega omissão no voto
vencedor do relator no que tange à infração ao art. 42 da
LRF, como se vê no trecho que a seguir transcrevo:
“Neste tópico, a decisão vergastada, em acompanhamento total do posicionamento da Área Técnica e Ministério Público e Contas, imputou o parecer pela desaprovação das contas do Embargante em razão de suposta
insuficiência de fundos para cobrir despesas contraídas
nos últimos dois quadrimestres do mandato, o que contraria a regra inserta do art. 42 da LRF.
Ocorre que, conforme demonstrado nas razões recursais, a inscrição de restos a pagar não processados que
supostamente teriam afetado os saldos das disponibilidades financeiras referem-se a despesas decorrentes de
folha de pagamento, obrigação de pagamento que não
se enquadra no art. 42, da Lei e Responsabilidade Fiscal.
Isso porque, a despesa com folha de pagamento não se
trata de despesa contraída nos últimos quadrimestres
do mandato, pois esta obrigação é contraída no ato de
admissão e efetivo exercício do servidor, classificada em
despesa líquida e certa, devendo ter prioridade o seu pagamento, ainda que inscrita em restos a pagar.
Não restando evidenciado nos autos a existência de indicação de obrigação nova assumida nos dois últimos quadrimestres do mandato, não havendo, portanto, certeza,
razão pela qual deveria ter sido realizada diligência interna para manifestação técnica, com expedição de notificação ao atual gestor, no sentido de se fazer juntar aos
www.tce.es.gov.br

Isso porque, conforme demonstrado pelo próprio Conselheiro Domingos Tauffner em seu Voto-Vista, as obrigações contraídas nos dois últimos quadrimestres do
exercício de 2012, no caso em tela, se referem a despesas que, pela sua natureza, o próprio Tribunal de Contas
já havia declarado que não poderiam ser consideradas
na aplicação da regra.
No entanto, o Voto vencedor não trata do assunto, se
omitindo em relação à argumentações da defesa e do
próprio Voto-vista, limitando-se a reiterar que fora apurado saldo numericamente insuficiente m relação às
obrigações contraídas.
Ademais, existem ainda outras importantes questões expostas na prestação de contas que não foram abordadas
na decisão para efeito da averiguação da infringência ou
não da regra o art. 42 da LRF.
De fato, há que se notar que a análise procedida pelo Tribunal considera a disponibilidade de caixa sem contemplar o montante consolidado do Poder Executivo Municipal e, portanto, contraria a inteligência o art. 2 da LRF, o
qual se relaciona com o titular do respectivo Poder.
Com efeito, o total da disponibilidade considerada pela área técnica desta colenda corte como pertinente ao
Poder Executivo Municipal de R$ 8.415.433,23. Contudo, tal montante não contempla o valor pertinente ao
SAAE (órgão integrante o Poder Executivo Municipal), o
qual m 31/12/2012 possuía R$ 833.995,00 em disponibilidade de caixa bruta e R$ 646.929,73 como disponibilidade líquida (já deduzidos R$ 187.065,27 de obrigações
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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financeiras), conforme é demonstrado no Balanço Patrimonial em anexo.
Ora, como o art. 42 da LRF se refere aos últimos dois
quadrimestres do mandato do respectivo titular do Poder, nada mais razoável que para fins de apuração pertinente ao aludido dispositivo, seja considerado o total da
disponibilidade consolidada do Poder Executivo, ou seja, considerando também o Serviço Autônomo de Água
e Esgoto, Autarquia que compõe o Poder Executivo Municipal.
Entretanto, sobre tal aspecto, não há qualquer manifestação na decisão embargada, embora os documentos
que embasam tal conclusão estejam todos disponíveis.
Não bastasse, também não há qualquer manifestação
sobre o fato de que as contas contábeis redutoras do
passivo financeiro demonstra existência de obrigações
de curto prazo em volume menos do que o apurado pela Área Técnica.
Com efeito, verifica-se que, ao proceder ao levantamento para aferição do cumprimento do art. 42 a LRF, a equipe técnica leva em conta os totais brutos registrados nas
contas contábeis pertinentes ao Passivo Financeiro.
Ocorre, porém, que existem valores registrados em contas do Ativo Financeiro que, na verdade, são redutoras
das obrigações registradas no Passivo Financeiro.
Por exemplo, se no Passivo Financeiro constar valores
a pagar ao INSS e no Ativo Financeiro constar valores a
compensar com o INSS, a obrigação que de fato existe a
pagar é aquela líquida das compensações.
Contudo, o levantamento efetuado pela equipe técnica
ignora por completo os valores que reduzem as obrigações correspondentes registradas no Passivo Financeiro.
Tais valores são os seguintes:
Conta Contábil112190100000 Créditos a receber - Compensar INSS R$ 208.359,60;
Conta Contábil112520200000 Depósitos Judiciais R$

288.866,37
Assim, mediante os fatos ora narrados, apura-se o montante e R$ 1.144.155,70 que deve ser abatido o montante de R$ 724.614,41 apontados pela área técnica como
insuficiência de caixa com afetação do art. 42 da RF.
Isso porque, somados os decréscimos do passivo á informados, com as disponibilidades do SAAE, ainda que considerando o montante apontado pela equipe técnica como insuficiência, tem-se uma suficiência de caixa com a
sobre de R$ 419.541,29.
Destarte, somente os fatos narrados até o presente momento apontam que, de fato, não há qualquer descumprimento do art. 42 da LRF por parte do Embargante,
embora não tenham sido abordados no Parecer Prévio.
Contudo, há ainda um importante aspecto que merece
ser destacado.
De fato, também não foi considerado no julgamento da
Prestação de Contas que, devido a erro formal, os valores das obrigações a pagar ao INSS parceladas no exercício de 2012 não foram transferidos do curto para o longo prazo.
Assim, em prestígio do princípio da prevalência da essência dos fatos sobre a forma, visando a correta apuração do passivo financeiro a presente prestação de
contas, é preciso que se considere que parte dos valores existentes em 31/12/12012 nas contas contábeis
212110200000 e 212130100000 (referentes às obrigações a pagar ao INSS) haviam sido parceladas, conforme
comprovam os Termos de Parcelamento em anexo.
Dessa forma, uma vez que ais parcelamentos já haviam
sido ultimados em 31/12/2012, os valores pertinentes
aos mesmos deveriam constar dentre as Obrigações exigíveis a longo prazo e, por consequência, não serem considerados para fins de apuração pertinente ao art. 42 da
LRF.
Contudo, em virtude de erro formal, tais valores não foram contabilmente transferidos para o longo prazo (conwww.tce.es.gov.br

ta 223110100999) no exercício de 2012. Tal incongruência somente foi regularizada, pelo Município, no exercício de 2017, conforme é demonstrado nos documentos
de lançamentos contábeis que seguem em anexo.
Destaca-se que os valores parcelados com o INSS e que,
portanto deveriam ter sido transferidos do curto para o
longo prazo no exercício de 2012, são os seguintes:
212110200000 773.789,62
212130100000 165.863,27
Total

R$939.652,89

Assim, considerando que tais valores, de fato, pertencem ao passivo exigível a longo prazo (em virtude do parcelamento firmado), e não poderiam ter sido considerado como obrigações de curto prazo para efeito do cálculo pertinente à regra do at. 42 a LRF, os mesmos devem
ser excluídos da apuração, haja vista que de fato, na realidade, em 31/12/2012 não mais possuíam os atributos pertinentes às obrigações financeiras que devem ser
consideradas para fins de apuração do cumprimento do
referido normativo.
Ora, entender diversamente, confirmando o parecer
prévio tão somente com base em questões ritualísticas,
seria se ater unicamente aos aspectos formais dos registros contábeis e desconsiderar totalmente a essência
dos respectivos valores.
Com efeito, Conselheiro Relator, além de suprir as omissões acerca dos fatos corretamente abordados no Voto-vista, é necessária e crucial a manifestação expressa
acerca de toda a documentação ora apresentada, que
demonstra de forma inescapável que, em se considerando a realidade dos fatos, não se configurou de maneira
alguma insuficiência financeira para fazer frente às obrigações contraídas no exercício de 2012 do Município de
Baixo Guandu.
Requer-se, portanto, também neste tópico que, com base na manifestação expressa sobre a nova documentação juntada seja afastada a recomendação pela desaproSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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vação das contas do Embargante, tendo em vista a apresentação, ainda que tardia, dos documentos em anexo e
a primazia da realidade.
Assim, diante do suprimento da omissão anteriormente caracterizada, seja modificado o Parecer Prévio, dado que não há que se falar em qualquer responsabilização do Gestor com base em exagerado formalismo, mormente quando demonstrado com base em farta documentação a ausência de irregularidades. Dessa forma,
indispensável se faz seja modificado o v. Parecer ora embargado no sentido de afastar a irregularidade apontada
para o fim de considerar aprovadas as contas, ou, subsidiariamente, aprovadas com ressalvas. É o que se REQUER!”.
Sobre este item, vislumbro a ocorrência de contradição
decorrente da superveniência de entendimento perfilhado nesta Corte de Contas no Parecer Prévio 00027/20183 (Processo TC 4003/2013).
Importa salientar que no julgamento do processo TC
4003/2013 – Prestação de Contas da prefeitura de Vila Velha- exercício 2012, em que era relator, fui vencido na tese que saiu consagrada no voto vogal prolatado
pelo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, consubstanciado no Parecer Prévio 27/2018, e que resultou pela
inaplicabilidade do art. 42 da LRF/2000 aos gestores com
o final de mandato no exercício de 2012.

var para acompanhar os termos em que foi proferido o
voto paradigma sobre o assunto.

efeito modificativo, de modo a reformar o Parecer Prévio 015/2018 atacado, nos seguintes termos:

Deste modo, privilegiando a força dos precedentes deste Tribunal e o princípio da colegialidade, que deve ser
aplicado como método decisório dos julgamentos em
órgãos colegiados, uma vez que a jurisdição não deve
se ater ao raciocínio jurídico de uma única voz, constato que a inaplicabilidade do art. 42 da LRF no exercício
de 2012 deve ser aproveitada ao gestor em comento, segundo entendimento majoritário deste Colegiado, devendo, por consequência, ser excluída da presente análise a irregularidade “obrigações de despesas contraídas,
nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento”.

III.1.1 EMITIR PARECER PRÉVIO, a fim de recomendar ao
legislativo municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS
CONTAS.

O reconhecimento desse fato implica reforma da deliberação adversada, atribuindo-se aos presentes embargos efeito infringente, para julgar as contas do embargante regulares com ressalva, haja vista a superveniência de entendimento que fundamentou o Parecer Prévio
00027/2018-3, no qual esta Corte apreciou a infringência ao art. 42 da LRF referente ao exercício de 2012, e por
conta da segurança jurídica, decidiu-se pela a impossibilidade de se analisar na prestação de contas referente ao
exercício de 2012 a infringência ao art. 42 d LRF.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Destaco que o julgamento do citado processo se deu por
maioria, nos termos do voto de desempate do Presidente, que acompanhou o voto vogal emitido pelo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, tendo por alicerce o
princípio da segurança jurídica, suscitado no voto-vista
do Conselheiro Marco Antônio da Silva.

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 do voto proferido pelo relator e
VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte
proposta de deliberação:

Assim, verifico encerrada a discussão neste Colegiado sobre o tratamento a ser dado aos jurisdicionados na apreciação do art. 42 da LRF no exercício de 2012 e, em que
pese a posição divergente assumida à época da apreciação da prestação de contas anual de Vila Velha – exercício de 2012 (TC 4003/2013), não posso deixar de me cur-

III.1
CONHECER os presentes Embargos de Declaração para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, atribuindo

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

www.tce.es.gov.br

III.1.2 RECOMENDAÇÃO 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 Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei nº 101/2000).
III.2 Dar ciência aos interessados;
III.3 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Conselheiro
PARECER PRÉVIO TC-090/2018 – PLENÁRIO
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 em:
1.1 CONHECER os presentes Embargos de Declaração
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, atribuindo
efeito modificativo, de modo a reformar o Parecer Prévio 015/2018 atacado, nos seguintes termos:
1.1.1 EMITIR PARECER PRÉVIO, a fim de recomendar ao
legislativo municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS
CONTAS.
1.1.2 RECOMENDAÇÃO 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 Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei nº 101/2000).
1.2 Dar ciência aos interessados;
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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1.3 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto vencedor do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, vencido
o relator, que votou por negar provimento ao recurso,
mantendo a rejeição das contas, sem aplicação de multa.

PARECER PRÉVIO TC-091/2018 – PLENÁRIO
Processos: 00965/2018-9, 03824/2016-6, 03360/20151, 02910/2015-7
Classificação: Recurso de Reconsideração

3. Data da Sessão: 28/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMPB - Prefeitura Municipal de Ponto Belo

4. Especificação do quórum:

Interessado: SERGIO MURILO MOREIRA COELHO

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.

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)

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:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 06/11/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Procurador: NILSON ARAUJO DA SILVA
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GOVERNO – PREFEITURA DE
PONTO BELO – EXERCÍCIO DE 2015 – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – MANTER INCÓLUME O PARECER
PRÉVIO TC 113/2017 – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do
Espírito Santo, em face do Parecer Prévio TC-113/20176 – Segunda Câmara, proferido nos autos TC-3824/20166, nos seguintes termos
1. PARECER PRÉVIO:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo, RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão na 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas da
Prefeitura Municipal de Ponto Belo, relativas ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Sergio Murilo Moreira Coelho, com fundamento no art. 80, II, da Lei
Complementar 621/2012.
1.2. Determinar ao atual gestor:
www.tce.es.gov.br

1.2.1 que realize a contabilização e apuração por fonte
de recursos em atenção ao MCASP, item 5.2 Mecanismo
de Utilização da Fonte/Destinação de Recursos, a saber:
1.2.1.1 o saldo de cada fonte/destinação de recursos,
subtraídos os restos a pagar não processados, evidenciado no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar no 2º semestre/3º quadrimestre, deve refletir o saldo de cada fonte/destinação de recursos, razão
da conta corrente da conta 821110000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos, evidenciado no Anexo
ao Balanço Patrimonial Consolidado;
1.2.1.2 que as contas evidenciadas no Demonstrativo da
Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por fonte/destinação de recursos (RGFRAP/RGFDCX) são contas classificados no Ativo Financeiro e no Passivo Financeiro no
Balanço Patrimonial;
1.2.1.3 que o saldo das fontes/destinação de recursos
evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Consolidado do Município – Anexo ao Balanço
Patrimonial, representa a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro (restos a pagar processados;
restos a pagar não processados, e outras obrigações financeiras) detalhado por fonte de recursos;
1.2.1.4 que a identificação dos recursos se classifica em
Vinculados e Não Vinculados tanto no RGFRAP, RGFDCX
e no Anexo ao BALPAT;
1.2.1.5 que as duas formas de controle, Demonstrativo
do Superávit/Déficit Financeiro, Anexo ao BALPAT e RGFRAP e RGFDCX, demonstram por fonte/destinação de
recursos o resultado apurado entre as entradas de recursos (Caixa e Equivalente de Caixa – Ativo Financeiro) e assunção de obrigações (Empenho – Passivo Financeiro).
1.2.2 Que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na forma do art. 48 da LRF12;
1.3. Dar ciência aos interessados;
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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1.4. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti
que votou pela emissão de parecer prévio pela rejeição,
acompanhando a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas.
3. Data da Sessão: 11/10/2017 - 35ª Sessão da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

no Sistema e-TCEES, documentação alguma protocolizada em referente a Decisão Monocrática 00333/2018-7.
A admissibilidade recursal foi realizada pela Relatoria por
meio da Decisão Monocrática 00743/2018-1 (fls. 20/23),
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 00203/2018-3 (fls.
25/45), o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC manifestou-se conclusivamente nos seguintes termos:
IV – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Examinou-se a razões fáticas e jurídicas apresentadas
pelo Ministério Público Especial de Contas, bem como
os documentos disponíveis nos autos (TC 3.824/2016-apenso), resultando na opinião pelo PROVIMENTO AO
RECURSO, sem prejuízo das determinações ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal de Ponto Belo, nos termos do Parecer Prévio TC 113/2017 - Segunda Câmara,
deste Tribunal de Contas (TC 3.824/2016).

Em substituição ao procurador-geral

Dando prosseguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação (Parecer Ministerial 03312/2018-1), o procurador Luciano Vieira manifestou-se no mesmo sentido do NRC.

Lido na sessão do dia: 25/10/2017

II FUNDAMENTOS

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO

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.

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

Secretário-adjunto das Sessões
Verificou-se por meio da Decisão Monocrática
00333/2018-7 (fl. 13), pela notificação do senhor Sérgio
Murilo Moreira Coelho para que no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis apresentasse a esta Corte suas contrarrazões, nos termos do art. 160, da Lei Complementar nº 621/2012.
Através do Despacho 16172/2018-3, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD informou que mão consta

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
www.tce.es.gov.br

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 [...]. ReSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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lativamente 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 exercí-

cio 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 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 adstriwww.tce.es.gov.br

to 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):
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,
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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.)

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.

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.

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.

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 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 194/2017-1
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
www.tce.es.gov.br

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
2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal conforme disposições contidas na Instrução Normativa TCEES 34/2015, recebida no sistema CidadES em
04/04/2016, 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 04/04/2016.
Desta forma, o prazo para emissão do Parecer Prévio sobre a prestação de contas objeto de apreciação nos presentes autos encerra-se em 04/04/2018.
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.
3 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 (análise de consistência eletrônica), segundo os
pontos de controle pré-definidos.
Conforme resultado contido em relatório gerado pelo
sistema CidadES, foram constatados indicativos de irregularidades, a serem tratados ao longo do relatório.
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4 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei 416/2014, 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 Ponto Belo – Lei 417/2015 – estimou a receita e fixou a despesa para o exercício de 2015 em
R$24.150.000,00, admitindo a abertura de créditos adicionais suplementares, por anulação, limitados a 25% do
valor total do orçamento, conforme art. 5º, o que equivale a R$6.037.500,00, e até o limite do recurso disponível
nas demais fontes previstas no art. 43 da Lei 4.320/64,
conforme art. 6º.
5 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:
Da dotação inicial e as movimentações de créditos orçamentários, constata-se que houve elevação na autorização das despesas, conforme segue:
As fontes para abertura dos créditos adicionais foram as
seguintes:
Considerando que a autorização contida na LDO/LOA para abertura de créditos adicionais, por anulação, foi de
R$6.037.500,00 e que a abertura foi de R$4.278.431,05,
conforme Tabela 03, constata-se que a limitação foi observada.
Entretanto, constam créditos adicionais abertos com
fonte de recursos insuficientes, conforme será abordado a seguir.

5.1.1 Abertura de créditos adicionais sem indicação de
fontes de recursos
Base Normativa: art. 167, V da Constituição da República
e art. 43 da Lei 4.320/64.
Da análise do Demonstrativo de Créditos Adicionais –
DEMCAD constata-se que foram abertos créditos num
total de R$7.254.411,73, dentre os quais consta o total
de R$846.000,00, cuja fonte de recurso indicada para
ocorrer a despesa foi o “excesso de arrecadação”
Considerando que não houve excesso de arrecadação no
exercício em análise, conforme Tabela 05, indicando que
foram abertos créditos adicionais sem fonte suficiente
de recurso, sugere-se a citação do responsável para que
apresente as justificativas que entender necessárias.
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 necessidade 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:
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.
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:
O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte
de Contas, pelo não atingimento das metas bimestrais
de arrecadação previstas, conforme consta nos seguintes processos:
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária referentes ao 2º e 4º bimestres de 2015: Processos TC
6.852/2015, 13.134/2015.
5.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que
houve uma previsão original de R$24.150.000,00 e uma
arrecadação de R$22.748.105,53 equivalendo a 94,19%
da receita prevista:
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A receita orçamentária consolidada prevista e realizada,
segundo a classificação por categoria econômica é a que
segue:
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$27.026.059,17, cujo resultado representa 75,91% em relação às despesas inicialmente autorizadas, conforme se evidencia na tabela a
seguir:
A despesa orçamentária consolidada orçada, atualizada,
empenhada, liquidada e paga, segundo a classificação
por categoria econômica é a que segue:
O resultado da execução orçamentária evidencia um superávit orçamentário de R$2.230.928,10, conforme demonstrado a seguir:
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 do Balanço Financeiro que integra a prestação de contas anual
consolidada do município, relativa ao exercício de 2015:
Destaca-se que o saldo contábil das disponibilidades,
constantes nos Termos de Verificação são os que seguem:
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$4.337.480,22.
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:
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
contas patrimoniais no encerramento do exercício de
2015:
A movimentação dos restos a pagar, processados e não
processados, conforme evidenciado na Demonstração
da Dívida Flutuante foi a seguinte:
Os totais apurados na Tabela 14 coaduna com os evidenciados no DEMDFL.
Demonstra-se no quadro a seguir, o resultado financeiro
apurado no Balanço Patrimonial do exercício sob análise,
por destinação de recursos:
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.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
www.tce.es.gov.br

7.1 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
EM PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO DEMFL
Base Legal: art.85 e art. 92, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64
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
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 da responsável
para apresentar justificativas acompanhadas de documentação comprobatória.
7.2 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, evidencia as disponibilidades de caixa e dos restos a pagar, como segue no recorte abaixo:
Ao contrário do RGFRAP, o Demonstrativo do Superávit/
Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial evidencia em 31/12/2015 superávit financeiro em recursos
vinculados, num total de R$6.588.010,06, e déficit em
recursos não vinculados (ordinários) de R$4.018.342,12.
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Essas discrepâncias, além de configurar inconsistências
de saldos entre as fontes de recursos evidenciadas no
Anexo ao BALPAT e no RGFRAP, comprometem a credibilidade dos demonstrativos contábeis correlatos, bem
como o conhecimento da real posição financeira do município.
Diante do exposto, propõe-se a citação do 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.
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$ 20.946.508,61.
Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas sob análise, que as despesas
com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram
49,62% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
Conforme se observa da tabela anterior, o limite legal foi
cumprido, bem como o limite 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 52,90% em relação à receita corrente líquida, conforme demonstrado
na planilha APÊNDICE C deste relatório, e evidenciado
resumidamente na tabela a seguir:
Conforme se observa da tabela anterior, considerando as
despesas consolidadas, anterior foi cumprido o limite legal de 60% e descumprindo 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
www.tce.es.gov.br

(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 não representou percentual da receita corrente líquida, conforme se
demonstra na tabela a seguir:
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 Da República /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
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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com o uso de derivativos financeiros.
As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são definidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuficiência
de caixa durante o exercício financeiro.
A Constituição da República outorgou a competência ao
Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno dos
Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal (Artigo 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os limites para a contratação das operações de
crédito pelos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, conforme
art. 7°.
Para os municípios, restou definido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:
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 relativa 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 Municípios, o máximo de 22% (vinte e
dois por cento) da receita corrente líquida, conforme artigo 9º da Resolução 43/2001. Como exceção, permitiu
que esse montante poderá ser elevado para 32% (trinta
e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que,
cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:

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:

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.

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.

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO,
Lei 416/2014 e a Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei
417/2015 do município de Ponto Belo, aprovadas para
o exercício de 2015, constata-se que não houve na LDO
previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita.

8.4 RENÚNCIA DE RECEITA

9.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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,

Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
www.tce.es.gov.br

9 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da
República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transfeSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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rências, 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 34,85% 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:
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 81,45% das receitas provenientes do FUNDEB,
conforme demonstrado na planilha de apuração, Apêndice D, e apresentado resumidamente na tabela a seguir:
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
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos mínimos para o financiamento
das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo a
obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de recursos provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de saúde.
Definiu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei comple-

mentar 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;

trado na planilha de apuração, Apêndice E deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
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

As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal; e

A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB atribuiu
aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a
competência fiscalizatória sobre esses recursos.

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

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

Em 13 de janeiro de 2012 foi editada a Lei Complementar 141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição da República, estabelecendo os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas de
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; e a transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da aplicação dos
recursos destinados à saúde.

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

Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os Municípios e o Distrito
Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição
da República.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
de 2015, aplicou 21,76% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em
ações e serviços públicos de saúde, conforme demonswww.tce.es.gov.br

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;
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.
O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE resumiu as funções dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB conforme segue:
A escolha dos representantes dos professores, diretores,
pais de alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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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:
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.
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
A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos
de Saúde a competência para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução
orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução daquela Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações
respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo
do respectivo ente da Federação as indicações para que
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. (LC
141/2012, art. 41).
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 Federawww.tce.es.gov.br

ção, a obrigatoriedade de comprovação de elaboração
do relatório detalhado referido anteriormente, mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao
da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas na Lei Complementar.
A Instrução Normativa TC 34/2015, 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 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.
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 da República/1988.
A Constituição da República 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 duoSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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décimo (planilha detalhada Apêndice F deste relatório),
no decorrer do exercício de 2015, conforme demonstrado sinteticamente na tabela a seguir:
Verifica-se da tabela acima que o limite constitucional foi
cumprido.
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 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
regulamentadores.
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 nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II,
Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC
nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, em relação
ao município de Ponto Belo, constata-se que o sistema de controle interno foi instituído pela Lei Municipal
350/2012.
O atual responsável pela Unidade de Controle Interno
do Poder Executivo é o Sr. Sidicley Esteves Cantão, CPF
087.704.057-51.
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:
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
www.tce.es.gov.br

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.
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.3 DAS IRREGULARIDADES AFASTADAS
Insta salientar que a irregularidade apontada no Relatório Técnico descrita abaixo foi afastada na primeira decisão (Parecer Prévio 113/2017), em consonância com o
posicionamento vertido pela área técnica e Ministério
Público de Contas:
II.3.1 Ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados no DEMDFL (Item 7.1 do RT
194/2017);
Cumpre ressaltar ainda, que a irregularidade disposta no
Item 7.3 do Relatório Técnico – (Anexo 5 do RGF “RGFRAP” apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial), não foi atacada neste recurso de reconsideração, logo, entendo que o
recorrente (Ministério Público de Contas) acompanhou o
entendimento exarado no Parecer Prévio 113/2017, que
considerou o indicativo passível de ressalva, não tendo o
condão de macular as contas por caracterizar impropriedade formal e não acarretar prejuízo ao erário.
Quanto à irregularidade remanescente, passo a expor as
razões que formaram meu convencimento.
II.4 DO MÉRITO RECURSAL
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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II.4.1. Abertura de créditos adicionais sem indicação de
fontes de recursos
Base Legal: art. 167, V da Constituição da República e
art. 43 da Lei 4.320/64.

modo que a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação não necessitaria ser executado, uma
vez que toda despesa empenhada no exercício foi menor
que o orçamento inicial.

O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a abertura de créditos adicionais no valor de R$846.000,00,
cuja fonte de recurso indicada para ocorrer a despesa foi
o “excesso de arrecadação”, todavia, constatou-se que
não houve excesso de arrecadação no exercício, portanto, tem-se que os créditos adicionais foram abertos sem
fonte suficiente de recurso.

Todavia, o apontamento aqui discutido não é tão simplório a ponto de ser considerado mero erro formal, consoante já delineado pela Unidade Técnica no Relatório
Técnico 00194/2017-1 e corroborado na Instrução Técnica Conclusiva 02669/2017-9, por vislumbrar expressa
afronta aos ditames constitucionais e legais.

Passo a expor as razões fáticas e jurídicas expostas na Petição de Recurso 00017/2018, interposto pelo Ministério
Público de Contas:

Conforme evidenciado pela unidade técnica ao comparar o excesso de arrecadação das receitas provenientes
do FNDE com a execução da receita orçamentária do município de Ponto Belo, constatou-se a abertura de créditos adicionais sem indicação de fonte de recursos no
montante de R$ 846.000,00.

O v. Parecer Prévio recorrido, em total dissonância com
os ditames da LC n. 621/2012 emoldurou as irregularidades conservadas – 1 – Abertura de créditos adicionais sem indicação de fontes de recursos e 2 – Anexo 5
do RGF (RGFRAP) apresenta saldos inconsistentes com
os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial – dentre aquelas que conduzem à aprovação das contas com
ressalva, por evidenciar impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao
erário (art. 80, inciso II da LC n. 621/12).
Contudo, no tocante ao item 1 do v. Parecer Prévio, restou patente a prática de grave infração às normas constitucional, de Direito Financeiro e de Finanças Públicas
não devendo, deste modo, prosperar a aprovação das
contas com ressalva, em razão da violação expressa ao
art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012.
Deste modo, restando explícita a ocorrência das hipóteses legais supramencionadas, não poderia, a Corte de
Contas trazer entendimento completamente destoante
da sua própria Lei Orgânica.
[...]
Em suma, a irregularidade em questão foi considerada moderada em razão do superávit orçamentário, de

[...]

Cabe destacar que por ocasião da sustentação oral, a
parte juntou documentação que, corroborada com a informação disponibilizada no Portal da Transparência do
Governo Federal1, demonstra a transferência, em março de 2015, de R$ 211.500,00 referentes aos recursos do
FNDE, comprovando, assim, o excesso de arrecadação
desse montante.
No entanto, a irregularidade permanece em relação ao
montante remanescente na ordem de R$ 634.500,00.
Desse saldo restante, verifica-se que R$ 211.500,00 foram inscritos em restos a pagar, registrados na fonte de
recursos não vinculados. Assim, a despesa foi autorizada para ser coberta com o excesso de recursos do FNDE, mas acabou comprometendo os recursos não vinculados.
Insta frisar a insuficiência de recursos vinculados na fonte específica para cobrir a despesa, consoante informação do termo de verificação de disponibilidades, descaracterizando, portanto, o excesso de arrecadação.
Ademais, a divergência apontada no item 2 do v. Parecer
www.tce.es.gov.br

Prévio (Anexo 5 do RGF – RGFRAP apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço
Patrimonial) compromete a confiabilidade dos demonstrativos e gera dúvidas sobre a composição do resultado
financeiro, não se podendo afirmar acerca da suficiência
ou não de recursos não vinculados para cobrir a despesa, o que revela o descontrole orçamentário e financeiro.
Portanto, não há que se falar no comedimento da conduta praticada.
Ainda, observa-se, no tocante ao valor de R$ 423.000,00,
que teria sido aberto em duplicidade, conforme ressaltado pelo gestor, que o montante de R$ 119.134,65 foi
anulado para suplementação de outras dotações, de modo a reforçar a irregularidade da conduta praticada.
Pertinente enfatizar que para a abertura dos créditos suplementares e especiais deve haver indicação da fonte
de recursos disponíveis, sendo o excesso de arrecadação
uma das fontes de recursos para abertura dos referidos
créditos, conforme determina o artigo 43, § 1º, inciso II,
da Lei Federal n. 4.320/1964, in verbis:
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.
[...] § 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os
fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
Ao mesmo tempo, é dicção expressa do art. 167, inciso
V, da Constituição Federal, a vedação à abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.
Por sua clareza, transcreve-se excerto da Consulta n.
876.555 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a qual explicita as regras que devem ser satisfeitas
para a abertura de créditos adicionais suplementares e
especiais:
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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EMENTA: CONSULTA – ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS – RECURSOS
PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO E EXCESSO
DE ARRECADAÇÃO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM
DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, DESDE QUE NÃO
SEJAM RECURSOS LEGALMENTE VINCULADOS – A ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DEVE BASEAR-SE EM ESTUDO TÉCNICO E DEVE SER MENSAL O CONTROLE DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.
O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial
de exercício anterior oriundo de recursos não vinculados
possui livre aplicação, podendo ser utilizado para abertura de créditos suplementares e especiais nas áreas de
Saúde e Educação.
O saldo do excesso de arrecadação, apurado a qualquer
época, pode ser utilizado para abertura de créditos suplementares ou especiais, desde que sejam observadas as restrições relativas aos recursos vinculados. Contudo, o controle do excesso de arrecadação efetuado
somente ao final do exercício inviabiliza a adoção de
medidas corretivas, caso os prognósticos não se confirmem, causando inevitavelmente o descumprimento de
preceitos legais.
Assim, a prestação de contas demonstra a ausência de
um planejamento eficiente da execução orçamentária,
ocasionada pela abertura de créditos adicionais suplementares sem indicação de fonte de recursos que fariam
frente às despesas.
Neste sentido, insta frisar que “é dever do administrador
público acompanhar o planejamento da ação governamental e adotar as medidas ao seu alcance para que sejam previstos créditos na lei orçamentária anual e, se esses foram insuficientes, buscar a abertura de créditos suplementares ou especiais, de forma a cumprir as disposições dos arts. 165 e 167 da Constituição Federal e as normas gerais de finanças públicas, ou ainda a abertura de
créditos extraordinários, desde que cumpridos os requisitos constitucionais e legais para tanto” (TCU, Acórdão

1634/2016 – Plenário, Rel. Raimundo Carreiro).
Denota-se, portanto, que a ilegalidade praticada pelo
gestor consubstancia grave infração à Constituição Federal2 e à Lei de Direito Financeiro3, encontrando-se, ainda, tipificada como crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, nos termos do art. 1º, inciso V, do Decreto-Lei n. 201/19674, o que, indubitavelmente, enseja
a emissão de Parecer Prévio recomendando-se ao Legislativo Municipal a rejeição das contas do Executivo Municipal, em expressa consonância ao conteúdo do art.
80, inciso III, da LC n. 621/2012.
IV – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas requer
seja o presente recurso de reconsideração recebido, conhecido e provido para reformar o v. Parecer Prévio TC113/2017 – SEGUNDA CÂMARA, recomendando-se à
Câmara Municipal de Ponto Belo a REJEIÇÃO das contas
do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2015,
sob responsabilidade de SÉRGIO MURILO MOREIRA COELHO, na forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012
c/c art. 71, inciso II, da Constituição Estadual, por configurar grave violação à norma constitucional e legal.
Devidamente notificado, por meio da Decisão Monocrática 333/2018, o recorrido não apresentou contrarrazões
ao recurso de reconsideração interposto pelo Ministério
Público de Contas.
Por sua vez, a área técnica, através da Instrução Técnica de Recurso 203/2018 ratificou o posicionamento exarado pelo Ministério Público, opinando pelo provimento
do presente Recurso de Reconsideração.
Pois bem.
Assiste razão ao Ministério Público de Contas e ao corpo
técnico deste Tribunal de Contas (Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas) no que se refere à abertura de créditos adicionais em dissonância com a lei.
Neste sentido, cabe ressaltar que o fato de o município
ter superávit orçamentário no exercício, não o exime de
www.tce.es.gov.br

realizar a abertura de créditos adicionais na forma prevista pela legislação.
Conforme alegado pelo responsável no processo de
Prestação de Contas 3.824/2016, a suplementação foi
feita em razão do compromisso firmado com o FNDE para aquisição de dois ônibus escolares no valor total de
R$ 423.000,00. Entretanto, por equívoco, os créditos
adicionais foram abertos em duplicidade, ou seja, R$
846.000,00.
Contudo, segundo o gestor, o município não teria realizado nenhuma despesa com base na suplementação realizada em duplicidade.
Cabe destacar que no caso concreto, o Ministério Público verificou uma transferência em março de 2015 de
R$211.500,00, referentes aos recursos recebidos do FNDE, todavia, permaneceu sem lastro financeiro a abertura de créditos adicionais no montante de R$634.500,00
(R$ 846.000,00 – R$211.500,00).
Ressalta-se, porém, que o cerne da questão está na primazia da essência sobre a forma. Isto é, ainda que a forma de como foram abertos os créditos adicionais esteja
errada, tal suplementação não prejudicou a execução orçamentária da municipalidade, senão vejamos:
Constato que o município detinha de recursos e poderia
realizar a abertura dos créditos adicionais com a anulação de dotações referentes a despesas que deixaram de
ser realizadas, tendo que vista que toda despesa empenhada no exercício foi menor que a despesa fixada no
orçamento inicial; e que a Receita Realizada suplantou a
Despesa Empenha, o que gerou uma economia orçamentária e um superávit orçamentário de R$ 3.632.822,57 e
R$ 2.260.928,10, respectivamente.
Além disso, ainda que fossem subtraídos os créditos adicionais sem fonte de recurso do resultado orçamentário,
o valor superavitário permaneceria.
Assim, as alegações da defesa devem prosperar, vez
que o município não teria realizado nenhuma despesa
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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com base na suplementação realizada, o que se confirma através do superávit orçamentário apurado no exercício, da forma acima explicitada, no montante de R$
2.260.928,10, cujo valor supera o valor de crédito adicional indevidamente aberto de R$846.000,00.
Deste modo, ficou demonstrado que inobstante ilegítimos os meios adotados para abertura dos créditos adicionais, tal erro se configurou no caso concreto como
formal, já que não serviram para respaldar despesas realizadas, nem foram prejudiciais ao equilíbrio das contas
públicas do município, o que me faz entender que não
houve prejuízo ao artigo 1º da Lei de Responsabilidade
Fiscal, razão pela qual divirjo do Ministério Público e da
área técnica.
Diante do exposto, concluo pelo não provimento do presente Recurso de Reconsideração, mantendo incólume
o Parecer Prévio 113/2017, pelo fato do indicativo de irregularidade em tela não possuir 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 art. 80, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
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 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:
Tabela1 – Resultado Governamental
Os dados acima demonstram que o município obteve
resultado positivo na execução do orçamento e na gestão patrimonial, inclusive com superávit financeiro para abertura de créditos orçamentários no exercício subsequente.
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
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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 Ponto Belo, sob a responsabilidade do Sr. Sérgio Murilo Moreira Coelho, Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2015, atendeu aos limites
constitucionais, legais, os pilares da LRF e a execução do
orçamento e gestão patrimonial.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo exposto, divergindo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que este Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER o presente recurso de reconsideração
apresentado, por atender aos pressupostos de admissibilidade.
1.2 NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de reconsideração, conforme fundamentação disposta no voto.
1.3 MANTER INCÓLUME O PARECER PRÉVIO TC
113/2017.
1.4 ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, vencido
o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que
acompanhou MPEC pelo provimento e rejeição das contas.
3. Data da Sessão: 28/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária do
Plenário.
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4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2. Conselheiros 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 SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 06/11/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

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- 1440/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03494/2018-7

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMNV - Câmara Municipal de Nova Venécia
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ANTONIO EMILIO ABREU DIAS BORGES

Ministério Público Especial de Contas

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA – EXERCÍCIO DE
2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas Câmara Municipal de
Nova Venécia, relativa ao exercício de 2017, cuja gestão
esteve sob a responsabilidade do senhor Antônio Emílio
Abreu Dias Borges.

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00276/2018-2 (evento 46), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técwww.tce.es.gov.br

nica Conclusiva 03663/2018-1 (evento 47), nos seguintes termos:
9 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta do presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia,
sob a responsabilidade do Sr. ANTONIO EMILIO ABREU
DIAS BORGES, em suas funções como ordenador de despesas, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças e
demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. ANTONIO EMILIO ABREU DIAS BORGES, no exercício de 2017, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Acrescenta-se sugestão de recomendar ao chefe do Poder Legislativo Municipal que proceda nos próximos
exercícios a correta contabilização dos duodécimos recebidos, na conta 4.5.1.1.2.01.00 (Cota Recebida), nos termos do item 5.2.3 deste RT.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira elaborou o parecer PPJC 04805/2018-6 (evento 51) e
manifestou-se de acordo com área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e coSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Presidente

adunam-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.

CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição

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 do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal
de Nova Venécia, sob a responsabilidade do senhor Antônio Emílio Abreu Dias Borges, relativas ao exercício de
2017, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal.
1.2 Recomendar ao atual chefe do Legislativo, que proceda nos próximos exercícios a correta contabilização
dos duodécimos recebidos, na conta 4.5.1.1.2.01.00 (Cota Recebida), nos termos do item 5.2.3 do RT 276/2018.
1.3 Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-1080/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05675/2017-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEGOV - Secretaria Municipal de Governo de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Responsável: ELISABETH ANGELA ENDLICH, JOSEANE DE
FATIMA GERALDO ZOGHBI

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
www.tce.es.gov.br

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Governo de Vitória, referente
ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade
das Senhoras Elisabeth Ângela Endlich e Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 611/2017
evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação das responsáveis para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens móveis.
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens móveis, arquivo termov, apresenta informações supostamente equivocadas.
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.

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1155/2017, propiciaram a citação das responsáveis para apresentação de
justificativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 1874/2017).
Regularmente convocadas (Termos de Citação 2155/2017
e 2156/2017), as responsáveis exercitaram seu direito de
defesa, apresentando suas 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 2324/20181, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 da Secretaria Municipal de Governo de Vitória sejam julgadas Regulares, na forma do artigo 84, I da Lei
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018

47

ATOS DA 1a CÂMARA

Complementar nº 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a
área técnica, opinando pela REGULARIDADE da presente
prestação de contas anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO:

gências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade.
Foram apresentadas justificativas no seguinte sentido:
Registre-se, oportunamente, que para a prestação de
contas anual do exercício de 2017, o equívoco foi devidamente corrigido e os arquivos apresentarão os valores
do saldo final do exercício para a Unidade Gestora.

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Governo de Vitória, ora em discussão, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade das Senhoras Elisabeth Ângela Endlich e Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi, preliminarmente, indícios de irregularidades
foram detectados no Relatório Técnico 611/2017 resultando na citação das responsáveis com relação aos seguintes itens:

Como se denota, cuidou-se apenas de erro material
que não alterou nenhum resultado apresentado nas demonstrações contábeis.

3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens móveis.

Nesta oportunidade, apresentamos planilhas “Excel” detalhando os bens divergentes (does. anexos), as quais
corroboram com as informações prestadas pela Subsecretaria de Contabilidade e com aquelas contidas no arquivo INVMOV.XML, enviados pela Secretaria Municipal
de Governo de Vitória.

Base Legal: CFRB/88, art.37, caput c/c Lei 4320/64, arts.
94 a 96.
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens móveis,
arquivo termov, apresenta informações supostamente
equivocadas.
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. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Quanto ao ITEM 3.2.2, o RT 611/2017 observou que o
valor inventariado do bem não havia sido devidamente
evidenciado em sua respectiva conta contábil do Balanço
Patrimonial, pressupondo tal situação falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não elaboração do inventário físico, na medida em que havia diver-

Bens móveis:
Conta Contábil 1.2.3.1.1.03.02 - Os bens foram transferidos para Unidade Gestora da Secretaria Municipal de
Administração, porém houve uma inconsistência no sistema que não refletiu tal transferência do bem no arquivo INVMOV.XML.

Registre-se, outrossim, que para a prestação de contas
anual do exercício de 2017, as divergências foram devidamente corrigidas por meio de ajustes na geração do
arquivo INVMOV.XML, conforme balancete de encerramento do exercício de 2017, tabela 10 da IN 43/2017 e
relatório do arquivo INVMOV (does. anexos), os quais
apresentam corretamente os mesmos valores do saldo
final dos demonstrativos contábeis do exercício de 2017
para a Unidade Gestora da Secretaria Municipal de Governo de Vitória.
Da análise das justificativas a área técnica constatou que
a divergência apontada tinha como origem uma pequena inconsistência no saldo de bens móveis, tendo sido
tal impropriedade justificada e ajustada no exercício de
2017 no valor de R$ 2.591,61, comprovando o gestor tal
www.tce.es.gov.br

fato com apresentação de nova tabela com resumo do
inventário com valores compatíveis com a contabilidade,
opinando a ITC 2324/2018 pelo afastamento deste indício de irregularidade.
Com relação ao ITEM 3.2.3, segundo Relatório Técnico
611/2017:
O termo circunstanciado, arquivo termo, declara que os
saldos apurados no inventário conferem com aqueles informados pelo setor de contabilidade, por ocasião do
encerramento do exercício.
Considerando que o inventário de bens móveis apresentou saldo financeiro igual a R$607.476,60, e os registros
contábeis apresentou saldo de R$604.884,99, desta forma, tem-se que as informações trazidas por meio do arquivo termo não se sustentam, uma vez que, ao contrário do que informa o relatório circunstanciado referente a bens móveis (arquivo termo), existe divergência entre inventário de bens móveis e contabilidade. Sugere-se a citação do gestor para apresentação das justificativas cabíveis.
As responsáveis apresentaram justificativas afirmando
que as divergências apresentadas foram devidamente
explicadas no item acima (“bens em estoque” e “bem
móveis”), que também teve reflexo neste item, noticiando que o Termo Circunstanciado apresenta informações
corretas para o exercício de 2016, compatíveis com os
relatórios BALPAT e BALVER, ratificando ainda que as divergências foram sanadas.
Posto isto, a ITC confirmou que a explicação e análise do
item acima responde a este item, opinando pelo afastamento do indício de irregularidade.
No que tange ao ITEM 3.3.1, segundo Relatório Técnico:
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
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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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.
Sugere-se, assim, sua citação para apresentação de justificativas em relação ao encaminhamento do parecer do
controle interno em desconformidade com o Anexo II,
Tabela 7 da IN 34/2015.
As 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. Ili e IV, da Lei nº
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. VII e IX, do Decreto nº
16.561/2015, senão vejamos:
Art. 2°. Ficam instituídas as atribuições dos órgãos que
compõem a Controladoria Geral do Município, conforme
descrição abaixo relacionada:
[ ... ]
VII - 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.

técnica e ministerial afasto a presente irregularidade.
CONCLUSÃO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2324/2018-1,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico.

...

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

Da análise das justificativas entendeu a área técnica:

RODRIGO COELHO DO CARMO

Da análise das justificativas.

Conselheiro Relator

Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar os responsáveis para justificassem o envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno com ausência de análise de alguns pontos
importantes da prestação de contas.

1. ACÓRDÃO

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).

1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Governo de Vitória, sob responsabilidade das Senhoras Elisabeth Ângela Endlich e
Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi, relativas ao exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil,
nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº
621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO às responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei.

Em função disso, com base na legislação vigente desta Corte de Contas, a apreciação da prestação de contas desta secretaria foi ampliada do nível I para o nível II.
Assim, sugiro pelo afastamento do indicio de irregularidade.
A área técnica, tendo em vista o exposto acima, pugnou
na ITC 2324/2018 pela regularidade da presente prestação de contas, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas que se posicionou através de Parecer da
lavra do Procurador Luciano Vieira.
Nesse contexto, encampo os fundamentos da unidade
www.tce.es.gov.br

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

1.2 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
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Nader Borges.

REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:

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 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-1081/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05705/2017-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SETRAN - Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: OBERACY EMMERICH JUNIOR, JOSIVALDO
BARRETO DE ANDRADE, JOSEANE DE FATIMA GERALDO
ZOGHBI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade dos Senhores
Josivaldo Barreto de Andrade, Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi e Oberacy Emmerich Júnior.

Regularmente convocados (Termos de Citação
2186/2017 e 2187/2017), os responsáveis exercitaram
seu direito de defesa, apresentando suas 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 2380/20185, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e
Infraestrutura de Vitória sejam julgadas Regulares, na
forma do artigo 84, I da Lei Complementar nº 621/2012.

As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 625/2017
evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos responsáveis para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:

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 da presente prestação de contas anual.

Descrição do achado
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens
móveis.
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque,
arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas.
3.2.4 O termo circunstanciado referente a bens móveis, arquivo termov, apresenta informações supostamente equivocadas.
3.2.5 O termo circunstanciado referente a bens imóveis, arquivo terimo, apresenta informações supostamente equivocadas.
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.

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana
de Vitória, ora em discussão, referente ao exercício de
2016, sob a responsabilidade dos Senhores Josivaldo
Barreto de Andrade, Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi e Oberagy Emmerich Júnior, preliminarmente, indícios
de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 625/2017 resultando na citação dos responsáveis Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi e Oberagy Emmerich Júnior com relação aos seguintes itens:

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1159/2017, propiciaram a citação dos responsáveis Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi e Oberacy Emmerich Júnior para apresentação de justificativas, determinada monocraticamente
(Decisão Monocrática 1860/2017).
www.tce.es.gov.br

Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO

3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens móveis.
Base Legal: CFRB/88, art.37, caput c/c Lei 4320/64, arts.
94 a 96
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque, arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas
Base Legal: CFRB/88, art.37, caput c/c Lei 4320/64, arts.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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94 a 96

almoxarifados.

3.2.4 O termo circunstanciado referente a bens móveis,
arquivo termov, apresenta informações supostamente
equivocadas

Todavia, o arquivo INVALM.xml equivocadamente apresentou somatório total dos meses do exercício de 2016,
fazendo com que os valores ficassem muito acima dos
realmente registrados, conforme Resumo do Inventário
do Almoxarifado - RESAMC mensais de janeiro a dezembro, também demonstrado na tabela abaixo:

Base Legal: CFRB/88, art.37, caput c/c Lei 4320/64, arts.
94 a 96
3.2.5 O termo circunstanciado referente a bens imóveis,
arquivo terimo, apresenta informações supostamente
equivocadas
Base Legal: CFRB/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. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Quanto ao ITEM 3.2.2, o RT 625/2017 observou que o
valor inventariado do bem não havia sido devidamente
evidenciado em sua respectiva conta contábil no Balanço
Patrimonial, pressupondo tal situação 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 e os valores registrados na contabilidade.
Foram apresentadas justificativas no seguinte sentido:
As divergências apontadas pelo nobre auditor dizem respeito a não evidenciação no Balanço Patrimonial dos valores inventariados no exercício de 2016, referente aos
bens em estoque (almoxarifado).
O valor apresentado no Balanço Patrimonial reflete em
sua totalidade a real situação patrimonial da Unidade
Gestora, porém, o arquivo INVALM.xml foi enviado com
inconsistências.
Os valores corretos, apresentados através das Tabelas 14
e 16 (doe. anexo), indicam a posição ao final do exercício, bem como os balancetes gerados para cada um dos

Porém, o correto seria o arquivo enviar somente a posição ao final do exercício, ou seja, o valor referente ao
mês de dezembro/2016, como abaixo reproduzido:
Registre-se, oportunamente, que para a prestação de
contas anual do exercício de 2017, o equívoco foi devidamente corrigido e os arquivos apresentarão os valores
do saldo final do exercício para a Unidade Gestora.
Como se denota, cuidou-se apenas de erro material
que não alterou nenhum resultado apresentado nas demonstrações contábeis.
Bens móveis:
Seguem as explicações no que diz respeito às divergências apresentadas:
Conta Contábil 1.2.3.1.1.02.01 - O bem de patrimônio nº
72760 (mesa para impressora) foi baixado, porém a baixa não foi contabilizada, razão pela qual o bem acertadamente não foi gerado no arquivo INVMOV.XML.
Conta Contábil 1.2.3.1.1.03.02 - O bem de patrimônio nº
114815 (mesa escolar) foi baixado, porém a baixa não foi
contabilizada, razão pela qual o bem acertadamente não
foi gerado no arquivo INVMOV.XML.
Conta Contábil 1.2.3.1.1.04.02 - Alguns bens no arquivo
INVMOV.XML foram arredondados a menor.
Registre-se, outrossim, que para a prestação de contas
anual do exercício de 2017, as divergências foram devidamente corrigidas por meio de ajustes na contabilidade
e na geração do arquivo INVMOV.XML, conforme Tabelas 10 e 12 da IN 43/2017, relatório do INVMOV.XML e o
Balancete Contábil de Encerramento (does. anexos), os
www.tce.es.gov.br

quais apresentam corretamente os mesmos valores do
saldo final dos demonstrativos contábeis do exercício de
2017, para a Unidade Gestora da Secretaria Municipal de
Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana.
...
O Balancete Contábil analítico, apresentado na prestação de contas através do relatório BALVER.PDF da Unidade Gestora Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana, no grupo do Ativo Imobilizado, destaque-se as contas contábeis 1.2.3.2.1.06.01 .000
OBRAS EM ANDAMENTO, no valor de R$ 9.137.196,68.
Da análise das justificativas a área técnica constatou que
a divergência apontada tinha como origem inconsistência na elaboração do inventário de bens em estoque (almoxarifado) que ao invés de apontar o saldo em dezembro de 2016 terminou por somar os saldos dos meses de
2016. Além disso, a diferença de R$ 65,22 foi ajustada no
exercício de 2017.
Foi apontada também uma impropriedade em que os
responsáveis explicam que o valor de R$ 9.137.196,65
apontado como diferença, em função do não envio do
inventário de bens imóveis, trata-se de valores registrados na contabilidade como Obras em andamento (conta
contábil nº 123210601000).
Foi encaminhada ainda nova tabela de resumo do inventário com valores compatíveis com a contabilidade, sugerindo a área técnica o afastamento deste indício de
irregularidade.
Com relação aos ITENS 3.2.3 e 3.2.4, segundo Relatório
Técnico 625/2017:
Item 3.2.3:
O termo circunstanciado, arquivo teralm, declara que os
saldos apurados no inventário conferem com aqueles informados pelo setor de contabilidade, por ocasião do
encerramento do exercício.
Considerando que o inventário de bens em estoque
apresentou saldo financeiro igual a R$3.202,06, e os reSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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gistros contábeis apresentou saldo de R$657,76, desta
forma, tem-se que as informações trazidas por meio do
arquivo teralm não se sustentam, uma vez que, ao contrário do que informa, existe divergência entre inventário de bens em estoque e contabilidade. Sugere-se a citação do gestor para apresentação das justificativas cabíveis.
Item 3.2.4:
O termo circunstanciado, arquivo termov, declara que
os saldos apurados no inventário conferem com aqueles
informados pelo setor de contabilidade, por ocasião do
encerramento do exercício.
Considerando que o inventário de bens móveis apresentou saldo financeiro igual a R$715.928,93, e os registros
contábeis apresentou saldo de R$715.994,15, desta forma, tem-se que as informações trazidas por meio do arquivo termov não se sustentam, uma vez que, ao contrário do que informa, existe divergência entre inventário de bens móveis e contabilidade. Sugere-se a citação
do gestor para apresentação das justificativas cabíveis.
Foram apresentadas justificativas em conjunto, informando que as divergências apresentadas foram devidamente explicadas no Item 3.2.2 acima, que também teve
reflexo nestes itens, e como noticiado, o Termo Circunstanciado apresenta informações corretas para o exercício de 2016, compatíveis com os relatórios BALPAT e BALVER, ratificando os responsáveis que as divergências foram sanadas.
Com base nas justificativas, a ITC 2380/2018 concluiu
que a explicação do item 3.2.2 responde aos itens 3.2.3
e 3.2.4, sugerindo o afastamento destes indícios de irregularidades.
No que concerne ao ITEM 3.2.5, o inventário de bens
imóveis apresentou saldo financeiro igual a R$ 0,00, porém os registros contábeis apresentaram saldo de R$
9.137.196,68, observando com isso que as informações
trazidas por meio do arquivo terimo não se sustentavam,

uma vez que, ao contrário do que informou, existia divergência entre inventário de bens imóveis e contabilidade.

Tal solicitação foi atendida e não tratada como impeditiva pelos motivos expostos, corroborando com o setor
contábil do Município.

Os responsáveis apresentaram as seguintes justificativas:

...

...

Por fim, destaca-se que página 03 do relatório Balancete
Contábil (encerramento), consta a comprovação da conta 1.2.3.2.1.06.01 .000 - OBRAS EM ANDAMENTO, no valor de R$ 9.137 .196,68 (nove milhões, cento e trinta e
sete mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e oito
centavos), descrita acima.

Como esclarecido pela manifestação contábil anexa, o
balancete contábil analítico, apresentado na prestação
de contas através do relatório BALVER.PDF da Unidade Gestora Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana, no grupo do Ativo Imobilizado, destaque-se a conta contábil 1.2.3.2.1.06.01 .000
- OBRAS EM ANDAMENTO, no valor de R$ 9.137.196,68
(nove milhões, cento e trinta e sete mil, cento e noventa
e seis reais e sessenta e oito centavos).
Na verdade, não se trata de diferença, mas somente a
EVIDENCIAÇÃO na contabilidade dos valores constantes
como OBRAS EM ANDAMENTO, conforme prescrevem
os dispositivos do MCASP citados alhures.
Ora, é sabido que na contabilidade deve ser informado
o registro sintético das obras que estão em construção,
por exemplo, mas que ainda não concluíram seu estágio para a devida incorporação ao Patrimônio Municipal.
Portanto, não é tecnicamente correto apresentar no INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS (como aparentemente entende o órgão técnico do TCEES), uma vez que ainda não
foi efetivamente incorporado como um BEM IMÓVEL ao
patrimônio do Município, sendo, até então, uma despesa de capital, que num determinado momento será efetivamente incorporada.
Esclarece, outrossim, que na data de 26/03/2017, para o
Balanço de 2016, foi encaminhado ao CidadES um e-mail
de outra Unidade Gestora - UG do Município de Vitória
(anexo à manifestação contábil), solicitando providência por parte da equipe do CidadES para não tratar como impeditiva a obrigatoriedade de envio dos valores de
OBRAS EM ANDAMENTO, no arquivo INVIMO.XML (inventário de bens imóveis) com o padrão XML.
www.tce.es.gov.br

Da análise das justificativas, a área técnica observou
que a análise e explicação do Item 3.2.2 responde a este item, pois o TERIMO não evidenciou bens imóveis em
função dos gastos empreendidos em Obras estar em andamento, ou seja, após a conclusão será imobilizado de
fato como um bem imóvel, sugerindo a ITC o afastamento deste indicio de irregularidade.
No que tange ao ITEM 3.3.1, segundo Relatório Técnico:
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 favorecendo, assim, à
emissão de parecer não conclusivo sobre as contas anuais, tendo em vista que na conclusão, a unidade central
de controle interno se absteve de emitir opinião sobre as
demonstrações contábeis, concorrendo para um parecer que não opinava se as demonstrações contábeis e as
demais peças que integraram a prestação de contas sob
exame representavam [adequadamente, adequadamente com ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos
de gestão no exercício a que se referiam, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão
dos recursos públicos.
Sugere-se, assim, sua citação para apresentação de justificativas em relação ao encaminhamento do parecer do
controle interno em desconformidade com o Anexo II,
Tabela 7 da IN 34/2015.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Os responsáveis alegaram:

deveria ter sido praticado por terceiro.

Conselheiro Relator

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. Ili e IV, da Lei nº
6.529/2005.

Da análise das justificativas entendeu a área técnica:

1. ACÓRDÃO

Da análise das justificativas.

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:

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. VII e IX, do Decreto nº
16.561/2015, senão vejamos:
Art. 2°. Ficam instituídas as atribuições dos órgãos que
compõem a Controladoria Geral do Município, conforme
descrição abaixo relacionada:
[ ... ]
VII - 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

Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar os responsáveis para justificassem 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).

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura
Urbana de Vitória sob responsabilidade dos Senhores
Josivaldo Barreto de Andrade, Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi e Oberacy Emmerich Júnior, relativa ao exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil,
nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº
621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei.

Em função disso, com base na legislação vigente desta Corte de Contas, a apreciação da prestação de contas desta secretaria foi ampliada do nível I para o nível II.

1.2 DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.

Assim, sugiro pelo afastamento do indicio de irregularidade.

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

A área técnica, tendo em vista o exposto acima, pugnou
na ITC 2380/2018 pela regularidade da presente prestação de contas, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas que se posicionou através de Parecer da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.

4. Especificação do quórum:

III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2380/2018, opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os
fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico.
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
www.tce.es.gov.br

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
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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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-1082/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05706/2017-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMCID - Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: MARCOS MARINHO DELMAESTRO, DELIO
JOSE PRATES DO AMARAL, NARA BORGO CYPRIANO MACHADO, MARCELO NOLASCO DE ABREU
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016,
sob a responsabilidade de Marcos Marinho Delmaestro,
Délio José Prates do Amaral, Nara Borgo Cypriano Machado e Marcelo Nolasco de Abreu.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram

analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico 639/2017 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos responsáveis, para apresentação de justificativas
quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens
imóveis.
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque,
arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas.
3.2.5 O termo circunstanciado referente a bens imóveis, arquivo terimo, apresenta informações supostamente equivocadas.
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.

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1160/2017, propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de
justificativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 1862/2017).
Regularmente convocados (termos de citação
2179/2017; 2180/2017; 2181/2017 e 2182/2017), 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 2406/2018,
opinou no sentido de que as contas do exercício de 2016
da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas
com relação aos Senhores Marcelo Nolasco Abreu, Marcos Marinho Delmaestro, Délio José Prates do Amaral e
a Senhora Nara Borgo Cypriano Machado, com fulcro no
artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar ao atual gestor da Secretaria
Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória,
www.tce.es.gov.br

que adote as medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao
controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a
área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA das presentes contas
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 Cidadania e Direitos Humanos de Vitória, ora em
discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade de Marcelo Nolasco de Abreu, Marcos Marinho Delmaestro, Délio José Prates do Amaral e Nara Borgo Cypriano Machado, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
639/2017 resultando na citação dos responsáveis com
relação aos seguintes itens:
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens imóveis.
Base legal: CRFB, art. 37, caput c/c art 94 a 96 da Lei
4320/64
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque, arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas
Base legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
3.2.5 O termo circunstanciado referente a bens imóveis,
arquivo terimo, apresenta informações supostamente
equivocadas
Base legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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arts.94 a 96.

Descrição

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. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Quanto ao ITEM 3.2.2 do RT 639/2017, da análise dos
registros patrimoniais referentes à avaliação dos valores
demonstrados nas contas de estoques e de bens móveis,
as diferenças físico e contábil, presumiam falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não elaboração do inventário físico, motivo pelo qual foram citados os responsáveis.

Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Intangíveis

Balanço Patrimonial
(a)
15.524,52
3.436.800,52
61.115,09
0,00

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

Descrição

15.524,52
3.436.800,52
61.115,09
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Intangíveis

Fonte: Processo TC 04088/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017

Nas justificativas, com relação aos bens em almoxarifado, os responsáveis alegaram que o valor apresentado no Balanço Patrimonial refletia em sua totalidade a real situação patrimonial da Unidade Gestora, porém, o arquivo INVALM.xml foi enviado com inconsistências nas contas contábeis nº 1.1.5.6.1.01.01.001 e
1.1.5.6.1.07.00.001, quando deveria demonstrar apenas
o total do mês de dezembro/2016, fazendo com que os
valores ficassem muito divergentes dos realmente registrados.

Com relação aos bens patrimoniais imóveis, a defesa
alegou que a divergência no valor de R$ 4.556,57 representada pela conta contábil nº 1.2.3.2.1.04.99.000 - OUTROS BENS DOMINICAIS, corresponde a um Posto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (contrato de comodato entre a PMV e a PMES - concessão de uso), situado na Praça Misael Pena, 9999, Parque Moscoso, Vitória/ES, inscrição imobiliária nº 01.04.036.0035.001, conforme dossiê 068/01 anexos, e, que, o referido “bem”
foi baixado em 04/12/2015, motivo pelo qual deixou de
ser evidenciado no XML referente ao exercício de 2016. E
o lançamento da baixa na contabilidade foi efetuado no
exercício de 2017, conforme relatório de Resumo de Inventário de Bens Imóveis e Balancete Contábil de encerramento anexo.

Foram apresentados resumos dos Inventários de Almoxarifado dos meses de janeiro a dezembro de 2016, no
qual a área técnica verificou que as justificativas são pertinentes e estão documentadas, visto que o saldo do resumo do Inventário de Almoxarifado do mês dezembro
de 2016 apresenta o mesmo saldo evidenciado no Balanço Patrimonial, ou seja, R$ 85.977,61.

De fato, foi verificado na ITC que as justificativas são pertinentes e estão documentadas, pois foi encaminhada a
documentação referente à divergência levantada no valor de R$ 4.556,57, assim como, foram envidados o Resumo de Inventário de Bens Imóveis e o Balancete Contábil
de encerramento de 2017, no quais demonstraram que
os dos bens imóveis estão uniformes.

Além disso, em consulta ao sistema CidadES deste tribunal, constatou-se que os valores apresentados no Inventário de Bens em Almoxarifado e no Balanço Patrimonial
de 2017 estão condizentes:

Além disso, em consulta ao sistema CidadES deste tribunal, constatou-se que os valores apresentados no Inventário de Bens Imóveis e no Balanço Patrimonial de 2017
estão condizentes:

Tabela 14 Estoques, Imobilizados e Intangíveis
R$ 1,00

Em R$ 1,00

Em

Tabela 14 Estoques, Imobilizados e Intangíveis

www.tce.es.gov.br

Balanço Patri- Inventário
monial
(b)
(a)
15.524,52
15.524,52
3.436.800,52 3.436.800,52
61.115,09
61.115,09
0,00
0,00

Diferença
(a-b)
0,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 04088/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, tendo sido apontada a origem das inconsistências e, ainda, por ficar evidenciada sua posterior regularização, a área técnica sugeriu que seja afastado o indicativo de irregularidade.
No tocante ao ITEM 3.2.3 do RTC, o termo circunstanciado, arquivo teralm, declarou que os saldos apurados no
inventário conferiam com aqueles informados pelo setor
de contabilidade, por ocasião do encerramento do exercício, e considerando que o inventário de bens em estoque apresentou saldo financeiro igual a R$ 47.543,15, e
os registros contábeis apresentou saldo de R$ 85.977,61,
existia divergência entre inventário de bens em estoque
e contabilidade.
Os responsáveis destacaram ter tratado do assunto em
conjunto com o ITEM 3.2.2 acima, e conforme evidenciado anteriormente, devido à falha na elaboração, o relatório (Inventário de Bens em Almoxarifado) trouxe o somatório dos saldos mensais de todo o exercício de 2016.
Além disso, tendo destacado que a inconsistência fora
regularizada, consultando a PCA do exercício de 2017,
apresentada via sistema CidadES, verifica-se que a mesma já não persiste, sugerindo a ITC 2406/2018 que seja
afastado este indicativo de irregularidade.
Quanto ao ITEM 3.2.5, de acordo com o Relatório Técnico 639/2017, o termo circunstanciado, arquivo terimo,
declarou que os saldos apurados no inventário conferiam com aqueles informados pelo setor de contabilidade, por ocasião do encerramento do exercício, porém, o
inventário de bens imóveis apresentou saldo financeiro
igual a R$ 61.115,09, e os registros contábeis apresentou
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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saldo de R$ 65.671,66, desta forma, tem-se que as informações trazidas por meio do arquivo terimo não se sustentavam.
Os responsáveis também apresentaram justificativas em
conjunto com o item 3.2.2 acima, e conforme já evidenciado a defesa relatou que a divergência correspondia ao
comodato entre a PMV e PMES- concessão de uso, mas
que o referido “bem” foi baixado em 04/12/2015, motivo pelo qual deixou de ser evidenciado no XML referente
ao exercício de 2016.
E que o lançamento da baixa na contabilidade foi efetuado no exercício de 2017, conforme relatório de Resumo
de Inventário de Bens Imóveis e Balancete Contábil de
encerramento anexo.
Foi verificado na Instrução Técnica que as justificativas
são pertinentes e estão documentadas, pois constatou-se que foi encaminhada a documentação referente à divergência levantada no valor de R$ 4.556,57, assim como, foram envidados o Resumo de Inventário de Bens
Imóveis e o Balancete Contábil de encerramento de
2017, no quais demonstraram que os dos bens imóveis
estão uniformes.

exame representavam [adequadamente, adequadamente com ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos
de gestão no exercício a que se referiam, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão
dos recursos públicos.
Sugere-se, assim, sua citação para apresentação de justificativas em relação ao encaminhamento do parecer do
controle interno em desconformidade com o Anexo II,
Tabela 7 da IN 34/2015.
As alegações de defesa foram as seguintes:
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.

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 (docs. anexos), que seguem abaixo
reproduzidos:

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:

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.

Portanto, tendo sido apontada a origem das inconsistências e, ainda, por ficar evidenciada sua posterior regularização, sugeriu a ITC 2406/2018 que seja afastado o indicativo de irregularidade.

Art. 2°. Ficam instituídas as atribuições dos órgãos ·que
compõem a Controladoria Geral do Município, conforme
descrição abaixo relacionada:

Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.

Por fim, quanto ao ITEM 3.3.1, de acordo com o RTC:

[...]
Vil - Gerência de Controle Interno:

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).

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 favorecendo, assim, à
emissão de parecer não conclusivo sobre as contas anuais, tendo em vista que na conclusão, a unidade central
de controle interno se absteve de emitir opinião sobre as
demonstrações contábeis, concorrendo para um parecer que não opinava se as demonstrações contábeis e as
demais peças que integraram a prestação de contas sob

[...]
- 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
www.tce.es.gov.br

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
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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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
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 de 2016.

ras irregularidades formais que não causaram qualquer
risco ou prejuízo à administração pública, em especial ao
erário.

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
layouts 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.

Em razão disso, tais achados devem ser desconsiderados, à luz da teoria dos vícios do Direito Administrativo,
construída justamente com base na existência de irregularidades formais como estas que, por não causarem
qualquer prejuízo, não produzem efeitos na esfera jurídica.

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.
Desta feita, considerando os esclarecimentos prestados
pelo Subsecretário de Contabilidade no parecer anexo e
a efetiva execução dos trabalhos de auditoria pela CGM,
verifica-se que os achados indicados não passam de mewww.tce.es.gov.br

Nesse sentido é o próprio Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:
[...]
O susomencionado dispositivo consagra a máxima “pas
de nullité sans grief’, a qual, com escopo de rejeitar o excesso de formalismo, exige a constatação de efetivo prejuízo para que o ato seja declarado nu
Dessa forma também entende o SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, que expressamente afastou a necessidade de
qualquer reprimenda quando o ato não provocar efetivo
prejuízo ao bem jurídico tutelado, vejamos:
[...]
Interpretação distinta pode caracterizar excessivo apego
à formalidade, dissociado de qualquer interesse público,
como não deixam dúvidas os julgados acima colacionados e o próprio artigo 367 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
No caso em apreço, foram constatadas irregularidades
formais ijá sanadas) nos documentos contábeis apresentados bem como perda de prazo no envio de documentação à CGM que não comprometeu a efetiva auditoria, inclusive resultando posteriormente nos achados
indicados pelo próprio TCE-ES, o que comprova que o
ato atingiu seu resultado útil, não havendo efeito prejuízo à administração pública.
Diante do exposto, é possível afirmar (I) que todos os fatos imputados configuram irregularidades formais sanáveis e sanadas, onde (II) não é possível presumir a MÁSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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-FÉ e (III) que não causaram qualquer prejuízo ao erário,
razão pela qual deva ser dispensado o mesmo tratamento dado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pelo SUPERIOR TRI-BUNAL DE JUSTIÇA às irregularidades, qual seja, a sua DESCONSIDERAÇÃO.

viços de controle, concluímos que foram executados
adequadamente.

Da análise das justificativas apresentadas, opinou a área
técnica pela manutenção desta irregularidade:

Destaque-se o tom contraditório dessa manifestação
quando, ao mesmo tempo em que o Controle Interno
afirma ter examinado a presente PCA e executado adequadamente os trabalhos de auditoria e serviços de controle, declara não ter aplicado os procedimentos de controle nos documentos recebidos.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Nos termos do art. 4º da Instrução Normativa TC n.
34/2015 e alterações, as contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais compreendem
o rol de documentos integrantes do seu ANEXO I, quadro B, dentre eles o relatório e parecer conclusivo emitido pelo controle interno (arquivo RELUCI) contendo
os elementos indicados no ANEXO II, Tabela 7, da IN TC
34/2015, bem como pronunciamento expresso do chefe
do órgão atestando ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas (arquivo PROEXE).
Somando-se a isso, conforme art. 5º da Resolução TC n.
227/2011me alterações, as PCA’s destituídas dos arquivos RELUCI e PROEXE serão consideradas incompletas, o
que poderá ensejar sua rejeição.
Dito isso, fica evidente que sendo atribuição da Controladoria Geral a elaboração do Parecer Conclusivo, compete aos ordenadores de despesas o seu envio junto às
respectivas Prestações de Contas Anuais.
Superada essa questão, conforme arquivo RELUCI, o
Controle Interno não manifestou opinião conclusiva sobre as contas da unidade gestora:
(...)
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 foram aplicados procedimentos de controle nos documentos recebidos para análise.
Quanto aos trabalhos que englobam as auditorias e ser-

Esta Controladoria coloca a disposição do Tribunal de
Contas do Espírito Santo os trabalhos realizados para
emissão do presente Relatório e Parecer. (g.n.)

Ademais, o justificante se queixa quanto a alterações na
IN 34/2015, quanto ao formato das Prestações de Contas, em especial ao arquivo EXTBAN.XML, que por demandarem adaptações de sistema, teriam impactado diretamente no prazo em que os documentos forma disponibilizados à Unidade Executora do Controle Interno.
Em que pese o Controle Interno ter sua atuação limitada
pela ausência de tempo hábil, esse foi um fator preponderante à época do envio da PCA.
Contudo, mesmo decorridos 12 (doze) meses desde sua
homologação em 31/03/2017, não foi apresentado novo arquivo RELUCI com manifestação objetiva do Controle Interno.
Ressalte-se aqui a importância do controle interno ao
dispor à administração pública instrumentos destinados
a assegurar o bom gerenciamento dos negócios públicos. O controle interno, mediante as ações de vigilância
e orientação das atividades dos administradores, visa assegurar a eficiente arrecadação das receitas e a adequada execução dos recursos públicos.
Portanto, ainda que não seja possível afirmar que tenha
trazido prejuízo à análise da presente prestação de contas (2016), uma vez que o controle interno não se posicionou objetivamente quando à adequação dos demonstrativos contábeis, conforme determina a legislação pertinente, sugere-se que seja mantido o indício de
www.tce.es.gov.br

irregularidade.
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
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, divergindo parcialmente do entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o
Plenário 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 Cidadania e Direitos Humanos de Vitória, referente ao exercício financeiro de
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018

58

ATOS DA 1a CÂMARA

2016, sob a responsabilidade dos Senhores Marcos Marinho Delmaestro, Délio, José Prates do Amaral, Nara
Borgo Cypriano Machado e Marcelo Nolasco de Abreu,
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.

Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC-1083/2018 – PLENÁRIO

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

Processo: 05708/2017-6

2. Unânime.

Exercício: 2016

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

UG: PGM - Procuradoria Geral do Município de Vitória

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 JACOOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: RUBEM FRANCISCO DE JESUS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Procuradoria Geral do Município de Vitória, referente
ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade
do Senhor Rubem Francisco de Jesus.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 666/2017
evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do responsável para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens
imóveis.
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque,
arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas.

www.tce.es.gov.br

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.
3.3.2 Ausência de conteúdo no arquivo proexe e assinatura digital do gestor em relatório sem informação ou vazio.

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1162/2017, propiciaram a citação do responsável para apresentação de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1863/2017).
Regularmente convocado (Termos de Citação
2178/2017), o responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas 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 1910/20184, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 da Procuradoria Geral do Município de Vitória sejam julgadas Regulares, na forma do artigo 84, I da Lei
Complementar nº 621/2012, sugerindo ainda determinação ao atual ordenador de despesas da PMGM, ou a
quem lhe vier a substituir, para que adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva
da devida documentação ao controle interno visando a
elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação
de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no
artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012
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 da presente prestação de contas 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 Procuradoria Geral do Município de Vitória, ora em discussão, referente
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Senhor
Rubem Francisco de Jesus, preliminarmente, indícios de
irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
666/2017 resultando na citação do responsável com relação ao seguinte item:
3.2.2 Diferença 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.
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque, arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas
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. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
3.3.2 Ausência de conteúdo no arquivo proexe e assinatura digital do gestor em relatório sem informação ou
vazio.
Base legal: Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015
No que concerne ao ITEM 3.3.2, o RTC 666/2017 observou que a diferença física e contábil no valor de R$ 35,00
ocorrida na conta de bens móveis podia ser considerada, pela falta de materialidade, como valor de ajuste para fins de análise; quanto aos bens em estoque, as diferenças físico e contábil indicavam falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não elaboração
do inventário físico.
O responsável atribuiu a divergência existente, entre registros físicos e contábeis relativos aos bens em almoxarifado, a inconsistência na geração do arquivo INVALM.

xml apresentada via sistema CidadES, apontando como
valor correto o constante dos registros contábeis, conforme demonstram tanto o Balancete de Verificação
quanto ao Balanço Patrimonial, no total de R$ 2.680,02:
Como se percebe, o arquivo INVALM.xml equivocadamente apresentou somatório total de dos meses do
exercício de 2016, fazendo com que os valores ficassem
muito acima dos realmente registrados, conforme Resumo do Inventário do Almoxarifado - RESAMC mensais
de janeiro a dezembro, também demonstrado na tabela
abaixo:
A área técnica verificou através da consulta “Balancete
Isolado Conta Contábil”, no sistema CidadES, que a conta contábil nº 1.1.5.6.1.00.00.000 (Almoxarifado – Consolidação), apresentou nos meses de outubro a dezembro/2016, os respectivos saldos finais de R$ 4.295,41,
R$ 4.481,51, R$ 2.680,02, totalizando R$ 11.456,94.
O responsável trouxe ainda que a inconsistência fora regularizada, fato que foi confirmado pela equipe técnica
quando consultada a PCA do exercício de 2017, apresentada via sistema CidadES.
Com relação a diferença entre registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais móveis no valor de
R$ 35,00, o responsável afirmou ter ocorrido erro de sistema que resultou na ausência de inclusão do item de
patrimônio nº 443333, tendo sido corrigido no exercício
de 2017. Consultando a PCA do exercício de 2017, apresentada via sistema CidadES, já não se verifica divergência entre os saldos finais.
Posto isto, sugeriu a área técnica que seja afastado este
indicativo de irregularidade.
Quanto ao ITEM 3.2.3, de acordo com o Relatório Técnico, o Termo Circunstanciado, arquivo TERALM, declarou que os saldos apurados no inventário conferiam com
aqueles informados pelo setor de contabilidade, por ocasião do encerramento do exercício, porém, o inventário
de bens em estoque apresentou saldo financeiro igual
www.tce.es.gov.br

a R$ 11.456,94, e os registros contábeis apresentou saldo de R$ 2.680,02, ou seja, as informações trazidas por
meio do arquivo TERALM não se sustentavam, uma vez
que, ao contrário do que informaram, existia divergência entre inventário de bens em estoque e contabilidade.
O responsável apresentou justificativa destacando
ter tratado do assunto em conjunto com o item acima
(3.2.2).
Ao analisar as justificativas, a ITC 1910/2018 conclui por
afastar este indicativo de irregularidade:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
O presente item apontou inconsistência no Inventário de
Bens em Almoxarifado que apresentou saldo físico final
no total de R$ 11.456,94, enquanto os respectivos registros contábeis apontaram um saldo final de R$ 2.680,02.
Contudo, conforme evidenciado no item 2.1 dessa Instrução, devido à falha na sua elaboração, esse relatório
trouxe o somatório dos saldos mensais de todo o exercício de 2016.
De fato, através da consulta “Balancete Isolado Conta
Contábil”, no sistema CidadES, verifica-se que a conta
contábil n. 1.1.5.6.1.00.00.000 - ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO, apresenta nos meses de outubro a dezembro/2016, os respectivos saldos finais de R$ 4.295,41,
R$ 4.481,51, R$ 2.680,02, totalizando R$ 11.456,94.
Além disso, tendo destacado que a inconsistência fora
regularizada, consultando a PCA do exercício de 2017,
apresentada via sistema CidadES, verifica-se que a mesma já não persiste.
Portanto, tendo sido apontada a origem das inconsistências e, ainda, por ficar evidenciada sua posterior regularização, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.
Com relação ao ITEM 3.3.1, de acordo com o Relatório
Técnico não foram demonstradas pelo gestor medidas
administrativas adotadas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos previstos
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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no Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015, o que acarretou numa emissão de parecer não conclusivo sobre as contas
anuais, tendo em vista que na conclusão, a unidade central de controle interno se absteve de emitir opinião sobre as demonstrações contábeis, concorrendo para um
parecer que não opinava se as demonstrações contábeis
e as demais peças que integraram a prestação de contas
sob exame representavam [adequadamente, adequadamente com ressalvas ou inadequadamente] a prática de
atos de gestão no exercício a que se referiram, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na
gestão dos recursos públicos.

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 este subscritor por ato praticado ou que deveria ter sido praticado por terceiro.

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.

Não obstante, acerca deste apontamento, também nos
reportamos aos esclarecimentos prestados pelo Subsecretário de Contabilidade e pela própria Controladoria
Geral do Município (docs. anexos), que seguem abaixo
reproduzidos:

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.

O responsável apresentou a seguinte argumentação com
relação e este item:
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. VII e IX, do Decreto nº
16.561/2015, senão vejamos:

A Instrução Normativa nº 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 VII do Art. 1°, e/e o§ 4° do art. 3°, incumbindo
ao Município de Vitória a realização da efetiva desconcentração.

Tais adequações ocasionaram extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias.

Art. 2°. Ficam instituídas as atribuições dos órgãos que
compõem a Controladoria Geral do Município, conforme
descrição abaixo relacionada:

Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.

Porém, consoante fatos narrados pela SEMFA/SUBCONT
(doc. anexo), mesmo após as inúmeras alterações normativas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado
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.

[ ... ]

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).

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.

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.

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 de 2016.

VII - 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;

A título de ilustração, consoante já comunicado a esta
www.tce.es.gov.br
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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
layouts 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 li 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.
Foi observado pela equipe técnica:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Nos termos do art. 4º da Instrução Normativa TC n.
34/2015 e alterações, as contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais compreendem
o rol de documentos integrantes do seu ANEXO I, quadro B, dentre eles o relatório e parecer conclusivo emitido pelo controle interno (arquivo RELUCI) contendo
os elementos indicados no ANEXO II, Tabela 7, da IN TC
34/2015, bem como pronunciamento expresso do chefe
do órgão atestando ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas (arquivo PROEXE).
Somando-se a isso, conforme art. 5º da Resolução TC n.
227/2011 e alterações, as PCA’s destituídas dos arquivos
RELUCI e PROEXE serão consideradas incompletas, o que
poderá ensejar sua rejeição.
Dito isso, fica evidente que sendo atribuição da Controladoria Geral a elaboração do Parecer Conclusivo, compete aos ordenadores de despesas o seu envio junto às
respectivas Prestações de Contas Anuais.

Superada essa questão, conforme arquivo RELUCI, o
Controle Interno não manifestou opinião conclusiva sobre as contas da unidade gestora:
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. Rubem Francisco de Jesus, 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 foram aplicados procedimentos de controle nos documentos recebidos para análise.
Quanto aos trabalhos que englobam as auditorias e serviços de controle, concluímos que foram executados
adequadamente.
Destaque-se o tom contraditório dessa manifestação
quando, ao mesmo tempo em que o Controle Interno
afirma ter examinado a presente PCA e executado adequadamente os trabalhos de auditoria e serviços de controle, declara não ter aplicado os procedimentos de controle nos documentos recebidos.
Sendo chamado aos autos, o justificante se queixa quanto a alterações na IN 34/2015, quanto ao formato das
Prestações de Contas, em especial ao arquivo EXTBAN.
XML, que por demandarem adaptações de sistema, teriam impactado diretamente no prazo em que os documentos forma disponibilizados à Unidade Executora do
Controle Interno.
Em que pese o Controle Interno ter sua atuação limitada
pela ausência de tem hábil, esse foi um fator preponderante à época do envio da PCA.
Contudo, mesmo decorridos 11 (onze) meses desde sua
homologação em 30/03/2017, não foi apresentado novo arquivo RELUCI com manifestação objetiva do Controle Interno.
Ressalte-se aqui a importância do controle interno ao
dispor à administração pública instrumentos destinados
www.tce.es.gov.br

a assegurar o bom gerenciamento dos negócios públicos. O controle interno, mediante as ações de vigilância
e orientação das atividades dos administradores, visa assegurar a eficiente arrecadação das receitas e a adequada execução dos recursos públicos.
Entendemos, contudo, que no caso em questão, apesar
do controle interno não ter executado todos os procedimentos de verificação em sua integralidade, conforme
determina a legislação pertinente, não é possível afirmar
que a irregularidade apontada trouxe prejuízo à análise
da presente prestação de contas (2016).
Assim, diante de todo o exposto, sugere-se que seja afastado o indício de irregularidade.
Quanto ao ITEM 3.3.2, de acordo com o RT 666/2017,
constou da prestação de contas anual, o arquivo PROEXE
que deveria trazer o pronunciamento expresso do chefe
do Órgão atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo controle interno (arquivo PROEXE), exigido pela IN 34/2015,
porém, o arquivo PROEXE, apresentado, não continha informação alguma e mesmo não tendo informação o gestor responsável pela Procuradoria assinou o relatório.
O responsável afirmou ter sido encaminhado, por equívoco, arquivo sem conteúdo, apresentando ainda novo
arquivo PROEXE com a seguinte declaração:
Atesto que tomei ciência das conclusões emitidas pelo
Órgão Central de Controle Interno, a Controladoria Geral
do Município- CGM, acerca da prestação de contas relativa ao exercício de 2016 desta Unidade Gestora, Procuradoria Geral do Município.
Posto isto, a área técnica sugeriu afastar o indício de irregularidade, tendo em vista que foi suprida a ausência
documental inicialmente verificada.
A área técnica, tendo em vista o exposto acima, pugnou
na ITC 1910/2018 pela regularidade da presente prestação de contas, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas que se posicionou através de Parecer da
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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lavra do Procurador Luciano Vieira.

2. Unânime.

Exercício: 2016

Nesse passo, acolho os fundamentos da área técnica e
ministerial para afastar a irregularidade.

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

UG: SECOM - Secretaria Municipal de Comunicação de
Vitória

CONCLUSÃO

4. Especificação do quórum:

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 1910/2018-4,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico.

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.

Responsável: MARGO DEVOS PARANHOS

Ante o exposto, 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 Prestação de Contas Anual da
Procuradoria Geral do Município de Vitória, sob responsabilidade do senhor Rubem Francisco de Jesus, relativas ao exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO
ao responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2 DETERMINAR ao atual ordenador de despesas da
PMGM, ou a quem lhe vier a substituir, para que adote
medidas administrativas necessárias à disponibilização
tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento,
nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
1.3 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

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
ACÓRDÃO TC-1084/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05709/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
www.tce.es.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Comunicação de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade de Margô Devos Paranhos.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico 688/2017 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do responsável, para apresentação de justificativas
quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
3.3.1- Encaminhamento de parecer do controle interno em
desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 1278/2017, propiciou a
citação do responsável para apresentação de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1835/2017).
Regularmente convocado (termo de citação 2317/2017),
o responsável exercitou 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 2291/2018,
opinou no sentido de que as contas do exercício de 2016
da Secretaria Municipal de Comunicação de Vitória seSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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jam julgadas Regulares com Ressalvas com relação a
Margô Devos Paranhos, com fulcro no artigo 84, II da Lei
Complementar nº 621/2012.

midade com esta instrução normativa, uma vez que não
houve manifestação conclusiva acerca da gestão e das
demonstrações contábeis.

Ainda, sugere determinar ao atual gestor da Secretaria Municipal de Comunicação de Vitória, que nas
próximas prestações de contas, adote medidas necessárias para que seja encaminhado o Relatório e Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Central do Sistema
de Controle Interno, assinado por seu responsável, conforme exigência do artigo 82, § 2º da Lei Complementar
621/2012, contendo os elementos previstos no Anexo III,
Tabela 7, em total atendimento à IN TC 43/2017.

9. CONCLUSÃO

O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, 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 Comunicação de Vitória, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Senhor Margô Devos Paranhos, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório
Técnico 688/2017 resultando na citação do responsável
com relação ao seguinte item:
3.3.1- Encaminhamento de parecer do controle interno em desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN
34/2015
Base legal: art.135, §4º e 138, §3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
O Relatório Técnico 688/2017 assim apurou:
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 confor-

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. Margo Devos Paranhos, 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.)
O gestor tomou ciência e encaminhou o relatório da unidade central de controle interno em desconformidade
Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015, uma vez que não continha análises de importantes pontos de controle e não
opinava se as demonstrações contábeis e as demais peças que integraram a prestação de contas sob exame representavam [adequadamente, adequadamente com
ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de gestão no exercício a que se referiam, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.
Sugere-se, assim, sua citação para apresentação de justificativas em relação ao encaminhamento do parecer do
controle interno em desconformidade com o Anexo II,
Tabela 7 da IN 34/2015.
Alegou o responsável que o número das unidades gestoras aumentou com a desconcentração e, consequentemente, elevou o número de documentos que são elabowww.tce.es.gov.br

rados pelo setor de contabilidade e que dão suporte para elaboração dos mesmos.
O responsável manifestou-se a favor da opinião apresentada no Parecer de Controle Interno, conforme arquivo
PROEXE.pdf, onde foi atestado 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, não o eximindo de sua responsabilidade, ou seja, tomou conhecimento das conclusões contidas no Relatório e Parecer Conclusivo emitido pela UCCI e não tomou providências.
De acordo com a Conclusão do Parecer Interno, 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.
Porém, a simples emissão do relatório RELUCI não pressupõe uma opinião conclusiva, podendo ser de adequação, adequação com ressalvas ou inadequação, devendo
o Controle Interno manifestar sua opinião final, mesmo
que seja pela inadequação das contas.
Conforme a área técnica, não cabe ao TCEES avaliar os
itens a pressupor a conclusão final do parecer do Controle Interno, opinando pela manutenção da irregularidade e sugerindo determinar ao atual gestor da Secretaria
Municipal de Comunicação de Vitória, que nas próximas
prestações de contas, adote medidas necessárias para
que seja encaminhado o Relatório e Parecer Conclusivo,
emitido pela Unidade Central do Sistema de Controle Interno, assinado por seu responsável, conforme exigência
do artigo 82, § 2º da Lei Complementar 621/2012, contendo os elementos previstos no Anexo III, Tabela 7, em
total atendimento à IN TC 43/2017.
Ratificando manifestação técnica conclusiva, encampa o
Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC 2291/2017 da seguinte forma:
A irregularidade elencada no item 3.3.1 do RT 0688/20178 refere-se à ausência de análise de importantes pontos
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de controle da unidade central do controle interno em
total desrespeito as normas regulamentares.
O controle interno pode ser definido como um sistema
organizado para controlar os próprios atos dos órgãos
públicos, verificando se as despesas estão alinhadas com
os princípios constitucionais da legalidade, economicidade e finalidade pública.
Impõe-se destacar que os responsáveis pelo controle interno têm o dever legal e constitucional de determinar
ao órgão a adoção de medidas corretivas, visando sanar
as impropriedades verificadas, sob pena de responsabilidade solidária (art.44 da LC nº. 621/12).
Revela-se evidente que o controle interno vem trazer
maior lisura e transparência à Administração Pública, garantindo que os impostos arrecadados e os recursos recebidos sejam aplicados, de forma eficiente e eficaz, em
prol da sociedade.
Vale anotar que tal sistema não se revela apenas como
um meio de fiscalizar a atuação dos gestores públicos,
mas, também, como uma maneira de auxiliá-los nas suas consecuções administrativas, garantindo um melhor
aproveitamento dos recursos públicos e também preservando a imagem política do jurisdicionado.
Cabe frisar, que incumbe ao controle interno 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 (art. 42, inciso II, da LC
n. 621/12).
No caso vertente, foi inconclusivo o relatório encaminhado pelo órgão de controle interno do município no
que tange as contas da unidade gestora, eis que não foi
feita uma análise completa dos gastos efetuados para se
concluir se as contas estão ou não condizentes com os
princípios da Administração Pública, ofendendo a Constituição da República.
No entanto, quanto a esta infração, entendeu o corpo es-

pecializado que ela, de per si, não tem o condão de conferir a pecha irregularidades às contas, sendo suficiente
expedir determinação.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - Seja a prestação em análise julgada REGULAR COM
RESSALVA, com fulcro no art. 84, inciso II, da LC n.
621/12, expedindo-se quitação à responsável; e
2 – Nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
seja expedida a determinação proposta pelo Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia às fls. 8
da ITC.
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:
Pelos motivos acima expedidos divergindo do entendimento da área técnica e órgão ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário 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:
www.tce.es.gov.br

1.1 Julgar REGULAR a presente Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Comunicação de Vitória,
referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade de Margô Devos Paranhos, nos termos do art.
84, inciso I da Lei Complementar nº 621/2012, dando a
devida QUITAÇÃO ao responsável 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
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC-1085/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05736/2017-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMSE - Secretaria Municipal de Serviços de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: FERNANDO CASTRO ROCHA, MARCELO RIBEIRO VIANNA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINEL, LEONARDO AMORIM GONCALVES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Serviços de Vitória, referente
ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade
dos Senhores Fernando Castro Rocha, Marcelo Ribeiro
Vianna, Carlos Eduardo de Souza Pinel e Leonardo Amorim Gonçalves.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 701/2017
evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos responsáveis para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens
móveis.

3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque,
arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas.
3.2.4 O termo circunstanciado referente a bens móveis, arquivo termov, apresenta informações supostamente equivocadas.
3.2.5 Incompatibilidade de informações no relatório de resumo de inventário de bens móveis, arquivo resmov.
3.2.6 Incompatibilidade de informações no relatório de resumo de inventário de bens em estoque, arquivo resamc.
3.3.1 Encaminhamento de parecer do controle interno em
desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015.

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1275/2017, propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de
justificativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 1864/2017).
Regularmente convocados (Termos de Citação
2174/2017; 2175/2017; 2176/2017; 2177/2017), os responsáveis exercitaram seu direito de defesa, apresentando suas 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 2321/20188, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 da Secretaria Municipal de Serviços de Vitória sejam julgadas Regulares, na forma do artigo 84, I da Lei
Complementar nº 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
XVI.

FUNDAMENTAÇÃO

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Serviços de Vitória, ora em discussão, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Senhores
www.tce.es.gov.br

Fernando Castro Rocha, Marcelo Ribeiro Vianna, Carlos
Eduardo de Souza Pinel e Leonardo Amorim Gonçalves,
preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 701/2017 resultando na citação dos responsáveis com relação aos seguintes itens:
•
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens
em estoque e bens móveis.
Base Legal: CFRB/88,art.37, caput c/c Lei 4320/64, arts.
94 a 96.
•
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens
em estoque, arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas.
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96
•
3.2.4 O termo circunstanciado referente a bens
móveis, arquivo termov, apresenta informações supostamente equivocadas
Base Legal:CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96
•
3.2.5 Incompatibilidade de informações no relatório de resumo de inventário de bens móveis, arquivo
resmov
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
•
3.2.6 Incompatibilidade de informações no relatório de resumo de inventário de bens em estoque, arquivo resamc
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
•
3.3.1 Encaminhamento de parecer do controle
interno em desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da
IN 34/2015
Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Quanto ao ITEM 3.2.2, o Relatório Técnico 701/2017 ao
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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analisar os registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques e
de bens móveis, imóveis e intangíveis.

anexo o Balancete Contábil de encerramento, tabela 14
da IN 43 e o relatório do INVALM.XML de 2017 comprovando o acerto).

O valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil do Balanço
Patrimonial, pressupondo falhas na contabilização, nas
conciliações e/ou inventario ou não elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre
o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, conforme tabela abaixo:

Como se denota, cuidou-se apenas de erro material
que não alterou nenhum resultado apresentado nas demonstrações contábeis.

Tabela 14) Estoques, Imobilizados e Intangíveis
Em R$ 1,00
Descrição
Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Intangíveis

Balanço Patrimonial
(a)
1.099,17
1.593.335,58
1.785.541,96
0,00

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

30.274,33
1.592.390,24
1.785.541,96
0,00

-29.175,16
945,34
0,00
0,00

Os responsáveis afirmaram nas justificativas que os valores corretos, apresentados através das Tabelas 14 e 16,
indicam a posição ao final do exercício, bem como os balancetes gerados para cada um dos almoxarifados. Porém, o arquivo INVALM.xml apresentou somatório equivocado dos meses do exercício de 2016, fazendo com
que os valores ficassem muito acima dos realmente registrados, conforme Resumo do Inventário do Almoxarifado- RESAM mensais de janeiro a dezembro, conforme
tabela abaixo:
Porém, o correto seria o arquivo enviar somente a posição ao final do exercício, ou seja, o valor referente ao
mês de dezembro/2016, como abaixo reproduzido:

Bens móveis:
A Unidade Gestora da Secretaria Municipal de Serviços
foi absorvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente no mês de abril/2017. Assim, todos os seus bens foram transferidos para a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.
Registre-se, nesse sentido, que para a prestação de contas anual de 2017 as divergências foram devidamente
corrigidas por meio de ajustes na contabilidade, como
se infere dos balancetes de encerramento, Resumo dos
Bens Móveis e o relatório INVMOV das duas secretarias,
referentes ao exercício de 2017 (does. anexos).
Verifica-se assim, apontamento esclarecido, uma vez
que a escrituração contábil se deu de acordo com as normas técnicas da contabilidade.
E por terem sido realizadas as devidas correções, não havendo atualmente quaisquer divergências, deve ser afastada a irregularidade apontada.
Ao analisar as justificativas, a ITC 2321/2018 constatou
que a divergência apontada tinha como origem inconsistência na elaboração do inventário de bens em estoques
(almoxarifado) que ao invés de apontar o saldo em dezembro de 2016 terminou por somar os saldos dos meses de 2016.

Informaram ainda:

Além disso, a diferença de R$ 945,34 foi ajustada no
exercício de 2017, sugerindo a área técnica o afastamento do indício de irregularidade.

Registre-se, oportunamente, que para a prestação de
contas anual do exercício de 2017, o equívoco foi devidamente corrigido e os arquivos apresentarão os valores
do saldo final do exercício para a Unidade Gestora (segue

Com relação ao ITEM 3.2.3, foi apontado no RT 701/2017
que o inventário de bens em estoque apresentou saldo
financeiro igual a R$ 30.274,33, e os registros contábeis
apresentaram saldo de R$ 1.099,17, ao contrário do que
www.tce.es.gov.br

constava no termo circunstanciado, arquivo teralm, tendo em vista que declarou que os saldos apurados no inventário conferiam com aqueles informados pelo setor
de contabilidade, por ocasião do encerramento do exercício.
Ao que se refere ao ITEM 3.2.6, foi apurado no Relatório
Técnico que o arquivo resamc apresentado na prestação
de contas anual da Secretaria Municipal de Serviços de
Vitória trouxe valores financeiros iguais para o inventário
de bens em estoque e para contabilidade, e ao verificar
esse valor notou-se uma diferença de R$ 29.175,16, registrada a maior no inventário e que não foi considerada
no conteúdo do arquivo resamc.
Os responsáveis apresentaram justificativas em conjunto com relação aos presentes itens (3.2.3 e 3.2.6), informando que essas divergências foram devidamente esclarecidas no item acima (3.2.2). Informaram que o Termo
Circunstanciado e o Resumo de Inventário de Bens em
Estoque apresentaram informações corretas para o exercício de 2016, compatíveis com os relatórios BALPAT e
BALVER.
A área técnica na ITC 2321/2018 entendeu que a explicação e análise do item 3.2.2 responde aos itens 3.2.3 e
3.2.6, sugerindo o afastamento destes indícios de irregularidades.
No que concerne ao ITEM 3.2.4, foi apurado no Relatório
que o arquivo termov declarou que os saldos apurados
no inventário conferem com os informados pelo setor de
contabilidade, porém, o inventário de bens móveis apresentou saldo financeiro igual a R$ 1.592.390,24, e os registros contábeis apresentou saldo de R$ 1.593.335,58.
Quanto ao 3.2.5, segundo Relatório Técnico 701/2017:
O arquivo resmov traz informações sintéticas referentes
aos bens móveis e seus respectivos registros contábeis, e
deve pontuar, neste arquivo, em forma de notas explicativas, os procedimentos realizados para encerrar ou justificar possíveis divergências físicas e contábeis.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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O arquivo resmov, apresentado na prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Serviços de Vitória, trouxe valores financeiros iguais para o inventário de
bens móveis e contabilidade.
Verificando o inventário de bens móveis e a contabilidade nota-se que há uma diferença de R$945,34, registrada a maior na contabilidade e que não foi considerada
no conteúdo do arquivo resmov.
Considerando que o inventário de bens em estoque é base de informação para a elaboração do arquivo resmov,
logo este arquivo deveria conter valores iguais ao do inventário, acrescido de justificativas quando da ocorrência de divergência física e contábil. Assim, Sugere-se a citação do gestor para apresentação dos devidos esclarecimentos quanto ao fato de o arquivo resmov ter apresentado valores totais diferentes daquele fornecido pelo inventário de bens móveis, quando deveria conter as
mesmas informações do inventário e posteriormente a
devida conciliação com a contabilidade.
Informaram os responsáveis que tais itens (3.2.4 e 3.2.5)
também foram devidamente explicados no item 3.2.2,
sendo que o Termo Circunstanciado e o Resumo de Inventário de Bens Móveis apresentaram as mesmas informações dos relatórios BALPAT e BALVER no exercício de
2016, ratificando ainda que as divergências foram sanadas mediante ajustes contábeis no exercício de 2017.
A ITC, da análise das justificativas, entendeu que a explicação do Item 3.2.2 responde os itens 3.2.4 e 3.2.5, sugerindo o afastamento destes indícios de irregularidade.
Por fim, no que concerne o ITEM 3.3.1, segundo RT
701/2017:
O gestor tomou ciência e encaminhou o relatório da unidade central de controle interno em desconformidade
Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015 uma vez que não continha análises de importantes pontos de controle e não
opinava se as demonstrações contábeis e as demais peças que integraram a prestação de contas sob exame re-

presentavam [adequadamente, adequadamente com
ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de gestão no exercício a que se referiam, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.
Sugere-se, assim, sua citação para apresentação de justificativas em relação ao encaminhamento do parecer do
controle interno em desconformidade com o Anexo II,
Tabela 7 da IN 34/2015.
As justificativas apresentadas pelos responsáveis foram
as seguintes:
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. Ili e IV, da Lei nº
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. VII e IX, do Decreto nº
16.561/2015, senão vejamos:
Art. 2°. Ficam instituídas as atribuições dos órgãos que
compõem a Controladoria Geral do Município, conforme
descrição abaixo relacionada:
[ ... ]
VII - 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
www.tce.es.gov.br

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.
Da análise das justificativas, a área técnica assim entendeu:
Da análise das justificativas.
Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar os responsáveis para justificassem 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, a apreciação da prestação de contas desta secretaria foi ampliada do nível I para o nível II.
Assim, sugiro pelo afastamento do indicio de irregularidade.
A área técnica, tendo em vista o exposto acima, pugnou
na ITC 2321/2018 pela regularidade da presente prestação de contas, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas que se posicionou através de Parecer da
lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Consoante informações técnicas acima muito bem delineadas, despiciendas outras considerações, fazendo parte integrante do presente voto.

Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges.

III. CONCLUSÃO

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2321/2018-8,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico.
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
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 Serviços de Vitória, sob responsabilidade dos Senhores Fernando Castro Rocha, Marcelo Ribeiro Viana, Leonardo Amorim Gonçalves e Carlos
Eduardo de Souza Pinel, relativas ao exercício financeiro
de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do
art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme
artigo art. 85 da mesma lei.
1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 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

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
ACÓRDÃO TC-1086/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05737/2017-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social
de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: MARCOS MARINHO DELMAESTRO, DELIO
JOSE PRATES DO AMARAL, IOHANA KROEHLING
www.tce.es.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO- ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória,
referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade dos Senhores Marcos Marinho Delmaestro,
Délio José Prates do Amaral e da Senhora Iohana Kroehling.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 707/2017
evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos responsáveis para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens
móveis.
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque,
arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas.
3.2.4 O termo circunstanciado referente a bens móveis, arquivo termov, apresenta informações supostamente equivocadas.
3.2.5 Incompatibilidade de informações no relatório de resumo de inventário de bens móveis, arquivo resmov.
3.2.6 Incompatibilidade de informações no relatório de resumo de inventário de bens em estoque, arquivo resamc.
3.3.1 Encaminhamento de parecer do controle interno em
desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015.

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1274/2017, propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de
justificativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 1865/2017).
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Regularmente convocados (Termos de Citação
2171/2017; 2172/2017; 2173/2017), os responsáveis
exercitaram seu direito de defesa, apresentando suas
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 2323/20187, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória sejam julgadas Regulares, na forma do artigo 84, I
da Lei Complementar nº 621/2012.
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 da presente prestação de contas anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos
Senhores Marcos Marinho Delmaestro, Délio José Prates do Amaral e da Senhora Iohana Kroehling, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados
no Relatório Técnico 707/2017 resultando na citação dos
responsáveis com relação aos seguintes itens:
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens móveis.
Base Legal: CFRB/88, art.37, caput c/c Lei 4320/64, arts.
94 a 96.
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque, arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas.
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.

3.2.4 O termo circunstanciado referente a bens móveis,
arquivo termov, apresenta informações supostamente
equivocadas
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
3.2.5 Incompatibilidade de informações no relatório de
resumo de inventário de bens móveis, arquivo resmov
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
3.2.6 Incompatibilidade de informações no relatório de
resumo de inventário de bens em estoque, arquivo resamc
Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
3.3.1 Encaminhamento de parecer do controle interno em desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN
34/2015.
Quanto ao ITEM 3.2.2, o Relatório Técnico 707/2017 ao
analisar os registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques e
de bens móveis, imóveis e intangíveis.
O valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil do Balanço
Patrimonial, pressupondo falhas na contabilização, nas
conciliações e/ou inventario ou não elaboração do inventário físico, na medida em que havia divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, conforme tabela abaixo:
Tabela 14 Estoques, Imobilizados e Intangíveis
Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
852,60
Bens Móveis
4.754.141,48
Bens Imóveis
8.171.389,06
Bens Intangíveis 0,00

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

748.812,56
4.754.265,29
8.171.389,06
0,00

-747.959,96
-123,81
0,00
0,00

Os responsáveis afirmaram nas justificativas que o valor
www.tce.es.gov.br

apresentado no Balanço Patrimonial refletia em sua totalidade a real situação patrimonial da Unidade Gestora,
tendo sido o arquivo INVALM.xml enviado com inconsistências, pois tal arquivo apresentou somatória total dos
meses do exercício de 2016, fazendo com que os valores
ficassem muito acima dos realmente registrados, conforme Resumo do Inventário do Almoxarifado- RESAM
mensais de janeiro a dezembro, conforme tabela abaixo:
Porém, o correto seria o arquivo enviar somente a posição ao final do exercício, ou seja, o valor referente ao
mês de dezembro/2016, como abaixo reproduzido:
Informaram ainda:
Registre-se, oportunamente, que para a prestação de
contas anual do exercício de 2017, o equívoco foi devidamente corrigido e os arquivos apresentarão os valores
do saldo final do exercício para a Unidade Gestora.
Como se denota, cuidou-se apenas de erro material
que não alterou nenhum resultado apresentado nas demonstrações contábeis.
Bens móveis:
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.02 - O bem de patrimônio
n° 305314 foi transferido para Unidade Gestora da Secretaria Municipal de Administração, porém houve uma
inconsistência no sistema que não refletiu a transferência do bem no arquivo INVMOV.XML, além de alguns
bens no arquivo INVMOV.XML terem sido arredondados
a maior.
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.21 - Alguns bens no arquivo
INVMOV.XML foram arredondados a maior.
Conta Contábil 1.2.3.1.1.03.02 - O bem de patrimônio
n° 206147 foi baixado, mas a baixa não foi contabilizada,
razão pela qual acertadamente não apareceu no arquivo INVMOV.XML. Já os bens de patrimônio n° 149961 e
206656 foram transferidos para Unidade Gestora da Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana,
porém houve uma inconsistência no sistema que não refletiu tal transferência do bem no arquivo INVMOV.XML.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Além disso, alguns bens no arquivo INVMOV.XML terem
sido arredondados a maior.
Nesta oportunidade, apresentamos planilhas “Excel” detalhando os bens divergentes (does. anexos), as quais
corroboram com as informações prestadas pela Subsecretaria de Contabilidade e com aquelas contidas no arquivo INVMOV.XML, enviados pela Secretaria Municipal
de Assistência Social de Vitória.
Registre-se, outrossim, que para a prestação de contas
anual do exercício de 2017, as divergências foram devidamente corrigidas por meio de ajustes na geração do
arquivo INVMOV.XML, conforme balancete de encerramento do exercício de 2017, tabela 10 da IN 43/2017 e
relatório do arquivo INVMOV (does. anexos), os quais
apresentam corretamente os mesmos valores do saldo
final dos demonstrativos contábeis do exercício de 2017
para a Unidade Gestora da Secretaria Municipal de Governo de Vitória.
Como se denota, cuidou-se apenas de erro na geração
do arquivo, que foi devidamente sanado.
Ao analisar as justificativas, a ITC 2323/2018 constatou
que a divergência apontada tinha como origem inconsistência na elaboração do inventário de bens em estoques
(almoxarifado) que ao invés de apontar o saldo em dezembro de 2016 terminou por somar os saldos dos meses de 2016.
Além disso, a diferença de R$ 123,81 foi ajustada no
exercício de 2017, sugerindo a área técnica o afastamento do indício de irregularidade.
Com relação ao ITEM 3.2.3, foi apontado no RT 707/2017
que o inventário de bens em estoque apresentou saldo
financeiro igual a R$ 748.812,56, e os registros contábeis
apresentaram saldo de R$ 852,60, ao contrário do que
constava no termo circunstanciado, arquivo teralm, tendo em vista que declarou que os saldos apurados no inventário conferiam com aqueles informados pelo setor
de contabilidade, por ocasião do encerramento do exer-

cício.

bens móveis e contabilidade.

Ao que se refere ao ITEM 3.2.6, foi apurado no Relatório Técnico que o arquivo resamc apresentado na prestação de contas anual trouxe valores financeiros iguais para o inventário de bens em estoque e para contabilidade, e ao verificar o arquivo notou-se uma diferença de R$
747.959,96 registrada a maior no inventário e que não
foi considerada no conteúdo do arquivo resamc.

Verificando o inventário de bens móveis e a contabilidade nota-se que há uma diferença de R$123,81, registrada a maior no inventário, que não foi considerada no
conteúdo do arquivo resmov.

Os responsáveis apresentaram justificativas em conjunto com relação aos presentes itens (3.2.3 e 3.2.6), informando que essas divergências foram devidamente esclarecidas no item acima (3.2.2). Informaram que o Termo
Circunstanciado e o Resumo de Inventário de Bens em
Estoque apresentaram informações corretas para o exercício de 2016, compatíveis com os relatórios BALPAT e
BALVER.
A área técnica na ITC 2323/2018 entendeu que a explicação e análise do item 3.2.2 responde aos itens 3.2.3 e
3.2.6, sugerindo o afastamento destes indícios de irregularidades.
No que concerne ao ITEM 3.2.4, foi apurado no Relatório
que o arquivo termov declarou que os saldos apurados
no inventário conferem com os informados pelo setor de
contabilidade, porém, o inventário de bens móveis apresentou saldo financeiro igual a R$ 4.754.265,29, e os registros contábeis apresentou saldo de R$ 4.754.141,48,
desta forma, tem-se que as informações trazidas por
meio do arquivo termov não têm sustentação.
Quanto ao 3.2.5, segundo Relatório Técnico 701/2017:
O arquivo resmov traz informações sintéticas referentes
aos bens móveis e seus respectivos registros contábeis, e
deve pontuar, neste arquivo, em forma de notas explicativas, os procedimentos realizados para encerrar ou justificar possíveis divergências físicas e contábeis.
O arquivo resmov, apresentado na prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Serviços de Vitória, trouxe valores financeiros iguais para o inventário de
www.tce.es.gov.br

Considerando que o inventário de bens em estoque é base de informação para a elaboração do arquivo resmov,
logo este arquivo deveria conter valores iguais ao do inventário, acrescido de justificativas quando da ocorrência de divergência física e contábil. Assim, Sugere-se a citação do gestor para apresentação dos devidos esclarecimentos quanto ao fato de o arquivo resmov ter apresentado valores totais diferentes daquele fornecido pelo inventário de bens móveis, quando deveria conter as
mesmas informações do inventário e posteriormente a
devida conciliação com a contabilidade.
Informaram os responsáveis que tais itens (3.2.4 e 3.2.5)
também foram devidamente explicados no item 3.2.2,
sendo que o Termo Circunstanciado e o Resumo de Inventário de Bens Móveis apresentaram informações corretas para o exercício de 2016 compatíveis com os relatórios do BALPAT e BALVER.
A ITC, da análise das justificativas, entendeu que a explicação do Item 3.2.2 responde os itens 3.2.4 e 3.2.5, sugerindo o afastamento destes indícios de irregularidade.
Por fim, no que concerne o ITEM 3.3.1, segundo RT
707/2017:
O gestor tomou ciência e encaminhou o relatório da unidade central de controle interno em desconformidade
Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015 uma vez que não continha análises de importantes pontos de controle e não
opinava se as demonstrações contábeis e as demais peças que integraram a prestação de contas sob exame representavam [adequadamente, adequadamente com
ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de gestão no exercício a que se referiam, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos reSegunda-feira, 12 de novembro de 2018

71

ATOS DA 1a CÂMARA

cursos públicos.
Sugere-se, assim, sua citação para apresentação de justificativas em relação ao encaminhamento do parecer do
controle interno em desconformidade com o Anexo II,
Tabela 7 da IN 34/2015.
As justificativas apresentadas pelos responsáveis foram
as seguintes:

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.

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. Ili e IV, da Lei nº
6.529/2005.

Da análise das justificativas, a área técnica assim entendeu:

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. VII e IX, do Decreto nº
16.561/2015, senão vejamos:

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).

Art. 2°. Ficam instituídas as atribuições dos órgãos que
compõem a Controladoria Geral do Município, conforme
descrição abaixo relacionada:
[ ... ]
VII - 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;

Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar os responsáveis para justificassem o envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno com ausência de análise de alguns pontos
importantes da prestação de contas.

Em função disso, com base na legislação vigente desta Corte de Contas, a apreciação da prestação de contas desta secretaria foi ampliada do nível I para o nível II.

Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2323/2018-7,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico.
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
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 Assistência Social de Vitória, sob
responsabilidade dos Senhores Marcos Marinho Delmaestro, Délio José Prates do Amaral e da Senhora Iohana
Khroehling, relativas ao exercício financeiro de 2016, sob
o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso
I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida
QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da
mesma lei.

Assim, sugiro pelo afastamento do indicio de irregularidade.

1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

A área técnica, tendo em vista o exposto acima, pugnou
na ITC 2323/2018 pela regularidade da presente prestação de contas, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas que se posicionou através de Parecer da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.

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

Consoante informações técnicas acima muito bem delineadas, despiciendas outras considerações, fazendo parte integrante do presente voto.
III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.

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.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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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
ACÓRDÃO TC-1087/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05740/2017-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA, PAULO
SERGIO BELLO BARBOSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória,
referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade dos Senhores Luiz Emanuel Zouain da Rocha e
Paulo Sérgio Bello Barbosa.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico 767/2017 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos responsáveis, para apresentação de justificativas
quanto aos seguintes achados:
Tabela
Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1268/2017, propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de
justificativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 1868/2017).
Regularmente convocados (termo de citação 2165/2017
e 2166/2017), 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 2289/20183, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas com relação
ao Sr. Luiz Emanuel Zouain da Rocha, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012, e Regulares
as contas do Sr. Paulo Sérgio Bello, na forma do artigo 84,
I da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar ao atual gestor da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Vitória, que adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras preswww.tce.es.gov.br

tação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016, sob responsabilidade do Senhor Luiz Emanuel Zouain da Rocha e pela REGULARIDADE Senhor Paulo Sérgio Bello.
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 Meio Ambiente de Vitória, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos
Senhores Luiz Emanuel Zouain da Rocha e Paulo Sérgio
Bello, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 767/2017 resultando na citação dos responsáveis com relação aos seguintes itens:
LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA:
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens móveis.
Base legal: CRFB, art. 37, caput c/c art 94 a 96 da Lei
4320/64.
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque, arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas.
Base legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
3.2.4 O termo circunstanciado referente a bens móveis,
arquivo termov, apresenta informações supostamente
equivocadas.
Base legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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arts.94 a 96.
3.2.5 O termo circunstanciado referente a bens imóveis,
arquivo terimo, apresenta informações supostamente
equivocadas
Base legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
3.2.6 Incompatibilidade de informações nos relatórios
de resumo de inventário de bens móveis, imóveis e em
estoque.
Base legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.96, IN TC 34/2015, anexo I, tabela B.
3.3.1 Encaminhamento de parecer do controle interno em desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN
34/2015.
Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
PAULO SÉRGIO BELLO:
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens móveis.
Base legal: CRFB, art. 37, caput c/c art 94 a 96 da Lei
4320/64.
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque, arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas.
Base legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
3.2.4 O termo circunstanciado referente a bens móveis,
arquivo termov, apresenta informações supostamente
equivocadas.
Base legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
3.2.5 O termo circunstanciado referente a bens imóveis,
arquivo terimo, apresenta informações supostamente
equivocadas

Base legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
3.2.6 Incompatibilidade de informações nos relatórios
de resumo de inventário de bens móveis, imóveis e em
estoque.
Base legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.96, IN TC 34/2015, anexo I, tabela B.
Quanto ao ITEM 3.2.2, o Relatório Técnico 767/2017 ao
analisar os registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques e
de bens móveis, imóveis e intangíveis.
O valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil do Balanço
Patrimonial, pressupondo falhas na contabilização, nas
conciliações e/ou inventario ou não elaboração do inventário físico, na medida em que havia divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, conforme tabela abaixo:
Tabela 1)
Em R$ 1,00
Descrição

Estoques,

Imobilizados

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
760.573,57
Bens Móveis 1.481.654,75
Bens Imóveis 1.884.873,95
Bens Intangí- 0,00
veis

e

Intangíveis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

1.025.830,11
1.481.042,19
1.768.153,14
0,00

-265.256,54
612,56
116.720,81
0,00

Fonte: Processo TC 05740/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016

lidade anexo, o valor apresentado no Balanço Patrimonial reflete em sua totalidade a real situação patrimonial
da Unidade Gestora, porém, o arquivo INVALM.xml foi
enviado com inconsistências.
Os valores corretos, apresentados através das Tabelas 14
e 16 (doc. anexo), indicam a posição ao final do exercício, bem como os balancetes gerados para cada um dos
almoxarifados.
Todavia, o arquivo INVALM.xml equivocadamente apresentou somatório total dos meses do exercício de 2016 nas contas contábeis 1.1.5.6.1.01.01.001,
1.1.5.6.1.02.00.000,
1.1.5.6.1.07.00.001
e
1.1.5.6.1.08.00.000, quando deveria demonstrar apenas
o total do mês de dezembro/2016, fazendo com que os
valores ficassem muito acima dos realmente registrados,
conforme Resumo do Inventário do Almoxarifado - RESAMC mensais de janeiro a dezembro (doc. anexo), também demonstrado na tabela abaixo:
[...]
A diferença de R$ 0,01 (um centavo) é reflexo de soma
efetuada por meio de arquivo “Excel”, utilizando metodologias diferentes das apresentadas no sistema.
Porém, o correto seria o arquivo enviar somente a posição ao final do exercício, ou seja, o valor referente ao
mês de dezembro/2016, como abaixo reproduzido:
Mês
12/2016

Valor
760.573,57

Bens em estoque (almoxarifado):

Registre-se, oportunamente, que para a prestação de
contas anual do exercício de 2017, o equívoco foi devidamente corrigido e os arquivos apresentarão os valores
do saldo final do exercício para a Unidade Gestora.

As divergências apontadas pelo nobre auditor dizem respeito a não evidenciação no Balanço Patrimonial dos valores inventariados no exercício de 2016, referente aos
bens em estoque (almoxarifado).

Como se denota, cuidou-se apenas de erro material
que não alterou nenhum resultado apresentado nas demonstrações contábeis.
Bens móveis:

Consoante esclarecimento da Subsecretaria de Contabi-

No exercício de 2016, o arquivo INVMOC.xml enviado

Os responsáveis afirmaram o seguinte:

www.tce.es.gov.br
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apresentou inconsistência em comparação com os relatórios contábeis, uma vez que os valores apresentados
não estão de acordo com os bens móveis da Unidade
Gestora ao final do exercício:
A tabela abaixo demonstra a diferença apontada pelo
nobre Auditor, vejamos:
[...]
Nesse contexto, seguem as explicações no que diz respeito às divergências apresentadas:
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.09 - O bem de patrimônio nº
309459 (furadeira) foi baixado, e a baixa não foi contabilizada, razão pela qual o bem acertadamente não gerou
no arquivo INVMOV.XML.
Conta Contábil 1.2.3.1.1.02.01 - O bem de patrimônio nº
285978 (teclado) foi transferido da Unidade Gestora Secretaria Municipal de Administração para Secretaria Municipal de Meio Ambiente, porém a transferência não foi
contabilizada, razão pela qual o bem acertadamente foi
gerado no arquivo INVMOV.XML.
Conta Contábil 1.2.3.1.1.03.02 - Os bens de patrimônio
nº 156604 (cadeira), 73365 (cadeira), 89855 (cadeira),
74102 (cadeira), 148059 (mesa), 71612 (mesa), 85502
(mesa), 49118 (estante) e 123227 (banco) foram baixados, porém a baixa não foi contabilizada, razão pela qual
os bens acertadamente não foram gerados no arquivo
INVMOV.XML. Por sua vez, os bens de patrimônio nº
510929 (persiana), 510928 (persiana), 510930 (persiana)
no arquivo INVMOV.XML foram arredondados a maior.

anual do exercício de 2017, as divergências foram devidamente corrigidas por meio de ajustes na contabilidade e na geração do arquivo INVMOV.XML, conforme Tabelas 10 e 12 da IN 43/2017, relatório do INVMOV.XML
e o Balancete Contábil de Encerramento (docs. anexos),
os quais apresentam corretamente os mesmos valores
do saldo final dos demonstrativos contábeis do exercício
de 2017, para a Unidade Gestora da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.
Como se denota, cuidou-se apenas de erro na geração
do arquivo, que foi devidamente sanado.
Ao analisar as justificativas, a ITC 2289/2018 assim entendeu:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, quanto às divergências existentes,
foram trazidas as seguintes alegações:
Bens em Almoxarifado
A defesa relata que o valor apresentado no Balanço Patrimonial reflete em sua totalidade a real situação patrimonial da Unidade Gestora, porém, o arquivo INVALM.
xml foi enviado com inconsistências, pois apresentou somatório total dos meses do exercício de 2016 nas contas contábeis 1.1.5.6.1.01.01.001, 1.1.5.6.1.02.00.000,
1.1.5.6.1.07.00.001 e 1.1.5.6.1.08.00.000, quando deveria demonstrar apenas o total do mês de dezembro/2016, fazendo com que os valores ficassem muito
acima dos realmente registrados.

Conta Contábil 1.2.3.1.1.04.99 - O bem de patrimônio
nº 296144 (mesa) foi transferido da Unidade Gestora da
Secretaria Municipal de Administração para a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, porém a transferência não
foi contabilizada, razão pela qual o bem acertadamente
foi gerado no arquivo INVMOV.XML.

Dando suporte a essa alegação, foram apresentados resumos dos Inventários de Almoxarifado dos meses de janeiro a dezembro de 2016, no qual verificou-se que as
justificativas são pertinentes e estão documentadas,
visto que o saldo do resumo do Inventário de Almoxarifado (MATERIAIS CONSUMÍVEIS + MATERIAIS PERMANENTES) do mês dezembro de 2016 apresenta o mesmo saldo evidenciado no Balanço Patrimonial, ou seja,
R$ 760.573,57.

Registre-se, outrossim, que para a prestação de contas

Além disso, em consulta ao sistema CidadES deste tribu-

Conta Contábil 1.2.3.1.1.03.03 - Alguns bens no arquivo
INVMOV.XML foram arredondados a maior.

www.tce.es.gov.br

nal, constatou-se que os valores apresentados no Inventário de Bens em Almoxarifado e no Balanço Patrimonial
de 2017 estão condizentes:
Tabela 14
Em R$ 1,00

Estoques,

Imobilizados

Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
6.885,97
Bens Móveis 4.010.222,28
Bens Imóveis 3.670.415,91
Bens Intangí- 2.633.200,00
veis

e

Intangíveis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

6.885,97
4.010.222,28
3.553.695,10
2.633.200,00

0,00
0,00
116.720,81
0,00

Fonte: Processo TC 04101/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017
Bens Patrimoniais Móveis
Em relação à diferença entre registros físicos e contábeis
relativos aos bens patrimoniais móveis, no valor de R$
612,56, a defesa relata ter ocorrido inconsistência de sistema, tendo o arquivo INVIMO.XML deixado de considerar o registro de transferências de determinados bens
para outras UG’s, e, em outros casos, a baixa não foi contabilizada corretamente, mas que as inconsistências já
foram corrigidas no exercício de 2017.
Assim, em consulta ao sistema CidadES deste tribunal,
constatou-se que os valores apresentados no Inventário
de Bens em Móveis e no Balanço Patrimonial de 2017 estão condizentes:
Tabela 14
Em R$ 1,00
Descrição

Estoques,

Imobilizados

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
6.885,97
Bens Móveis 4.010.222,28
Bens Imóveis 3.670.415,91
Bens Intangí- 2.633.200,00
veis

e

Intangíveis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

6.885,97
4.010.222,28
3.553.695,10
2.633.200,00

0,00
0,00
116.720,81
0,00
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Fonte: Processo TC 04101/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017
Bens Patrimoniais Imóveis
Quanto aos bens imóveis, apesar da defesa não apresentar justificativas, constatou-se na Peça Complementar
04540/2018-1 (Protocolo n. 04056/2018-7), o Resumo
do Inventário de Bens Imóveis (páginas 77/70) e o Balancete Contábil de encerramento do exercício de 2016
(páginas 58/72), peças estas que apresentaram o valor
de R$ 1.884.873,95 para o saldo de bens imóveis, ou seja, o mesmo valor apresentado no Balanço Patrimonial
de 2016.
Portanto, diante da documentação encaminhada, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.
Com relação ao ITEM 3.2.3, foi apontado no RT 767/2017
que o inventário de bens em estoque apresentou saldo
financeiro igual a R$ 1.025.830,11, e os registros contábeis apresentaram saldo de R$ 760.573,57, ao contrário
do que constava no termo circunstanciado, arquivo teralm, tendo em vista que declarou que os saldos apurados no inventário conferiam com aqueles informados
pelo setor de contabilidade, por ocasião do encerramento do exercício.
Os responsáveis informaram ter tratado do assunto em
conjunto com o item acima, e ao fazer análise das justificativas, a área técnica entendeu que, tendo sido apontada a origem das inconsistências e, ainda, por ficar evidenciada sua posterior regularização, ficou afastado o
indicativo de irregularidade.
No que concerne ao ITEM 3.2.4, foi apurado no Relatório
que o arquivo termov declarou que os saldos apurados
no inventário conferiam com os informados pelo setor de
contabilidade, porém, o inventário de bens móveis apresentou saldo financeiro igual a R$ 1.48.042,19 e os registros contábeis apresentou saldo de R$ 1.481.654,75.
Também informaram os responsáveis que trataram do
presente indicativo no item 3.2.2, entendendo a área

técnica por também afastar este indicativo de irregularidade, tendo em vista que foi apontada a origem das inconsistências e ainda por cima, ficou evidenciada sua regularização posterior.
Quanto ao 3.2.5, segundo Relatório Técnico 767/2017:
O termo circunstanciado, arquivo terimo, declara que
os saldos apurados no inventário conferem com aqueles
informados pelo setor de contabilidade, por ocasião do
encerramento do exercício.
Considerando que o inventário de bens imóveis apresentou saldo financeiro igual a R$1.768.153,14, e os registros contábeis apresentou saldo de R$1.884.873,95, desta forma, tem-se que as informações trazidas por meio
do arquivo terimo não se sustentam, uma vez que, ao
contrário do que informa, existe divergência entre inventário de bens imóveis e contabilidade. Sugere-se a citação do gestor para apresentação das justificativas cabíveis.
Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
Como cediço, o Manual de Contabilidade Aplicado ao
Setor Público - MCASP traz inovações diversas na forma
de contabilização e registro do patrimônio público, dentre as quais destaca-se a evidenciação de bens, através
do exemplo dos estoques, que trata da EVIDENCIAÇÃO
em Balanço Patrimonial dos acontecimentos sempre utilizando a essência ao invés da forma para buscar a consecução de seus objetivos. Nesse sentido, define o item
“2. ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NBC
TSP - Estrutura conceituai”, vejamos:
“[ ... ]
Os conceitos de ativo e passivo identificam os seus aspectos essenciais, mas não especificam os critérios para
seu reconhecimento. Ao avaliar se um item se enquadra
na definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para a sua essência e realidade econômica
e não apenas sua forma legal.”
www.tce.es.gov.br

Assim, de forma específica e objetiva, os bens patrimoniais devem ser mensurados e registrados contabilmente
da mesma maneira, como também determina o MCASP:
3. MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS Os registros
contábeis das transações das entidades do setor público
devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas,
econômicas e patrimoniais, prevalecendo, nos conflitos
entre elas, a essência sobre a forma.”
Nota-se, dessa forma, que a evidenciação traz a transparência das demonstrações contábeis, em especial o Balanço Patrimonial Anexo 14. A esse respeito, impende
destacar as seguintes normas do MCASP:
4.3. EVIDENCIAÇÃO
As demonstrações contábeis devem divulgar:
[...]
b. O valor total escriturado em estoques e o respectivo
desdobramento utilizado pelo ente:
5. ATIVO IMOBILIZADO
5.1. DEFINIÇÕES
Ativo Imobilizado
Bens Imóveis Compreendem os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição
ou danos. São exemplos deste tipo de bem os imóveis
residenciais, comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos,
pontes, viadutos, obras em andamento, hospitais, dentre outros. Os bens imóveis classificam-se em:
[...]
d) Bens imóveis em andamento: compreendem os valores de bens imóveis em andamento ainda não concluídos. Exemplos: obras em andamento, estudos e projetos (que englobem limpeza do terreno, serviços topográficos etc), benfeitoria em propriedade de terceiros,
dentre outros.
Como esclarecido pela manifestação contábil anexa, o
balancete contábil analítico, apresentado na prestação
de contas através do relatório BALVER.PDF da UnidaSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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de Gestora Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no
grupo do Ativo Imobilizado, destaque-se a conta contábil 1.2.3.2.1.06.01 .000 -OBRAS EM ANDAMENTO, no valor de R$ 116.720,81 (cento e dezesseis mil, setecentos e
vinte reais e oitenta e um centavos).
Na verdade, não se trata de diferença, mas somente a
EVIDENCIAÇÃO na contabilidade dos valores constantes
como OBRAS EM ANDAMENTO, conforme prescrevem
os dispositivos do MCASP citados alhures.
Ora, é sabido que na contabilidade deve ser informado
o registro sintético das obras que estão em construção,
por exemplo, mas que ainda não concluíram seu estágio para a devida incorporação ao Patrimônio Municipal.
Portanto, não é tecnicamente correto apresentar no INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS (como aparentemente entende o órgão técnico do TCEES), uma vez que ainda não
foi efetivamente incorporado como um BEM IMÓVEL ao
patrimônio do Município, sendo, até então, uma despesa de capital, que num determinado momento será efetivamente incorporada.
Esclarece, outrossim, que na data de 26/03/2017, para o
Balanço de 2016, foi encaminhado ao CidadES um e-mail
de outra Unidade Gestora - UG do Município de Vitória
(anexo à manifestação contábil), solicitando providência por parte da equipe do CidadES para não tratar como impeditiva a obrigatoriedade de envio dos valores de
OBRAS EM ANDAMENTO, no arquivo INVIMO.XML (inventário de bens imóveis) com o padrão XML.
Tal solicitação foi atendida e não tratada como impeditiva pelos motivos expostos, corroborando com o setor
contábil do Município.
Ademais, na análise efetuada pelo nobre Auditor de
Controle Externo, que toma como base o relatório emitido pelo CidadES - Balanço Patrimonial (pág. 2 de 5 do
relatório impresso pelo CidadES), que é apresentado de
forma SINTÉTICA, não é demonstrado com detalhes as
contas contábeis analiticamente que, desta forma, seria

transparente e de fácil identificação das contas OBRAS
EM ANDAMENTO, uma vez que os jurisdicionados encaminham com todos os detalhes analiticamente.

INVIMO), estão compondo o saldo exibido pelo Termo
Circunstanciado (arquivo TERIMO), estando este em harmonia com os respectivos registros contábeis.

Em razão disso, a Secretaria de Fazenda, por meio de sua
Subsecretaria de Contabilidade, inclusive faz a seguinte
sugestão na manifestação anexa:

Além disso, constatou-se na Peça Complementar
04540/2018-1 (Protocolo n. 04056/2018-7), que o Resumo do Inventário de Bens Imóveis (páginas 77/70) e o Balancete Contábil de encerramento do exercício de 2016
(páginas 58/72), apresentam o valor de R$ 1.884.873,95
para o saldo de bens imóveis, ou seja, o mesmo valor
apresentado no Balanço Patrimonial de 2016.

[...]
Por fim, destaca-se que página 03 do relatório Balancete
Contábil (encerramento), consta a comprovação da conta 1.2.3.2.1.06.01 .000 - OBRAS EM ANDAMENTO, no valor de R$ 116.720,81 (cento e dezesseis mil, setecentos
e vinte reais e oitenta e um centavos), descrita acima.
Assim, tem-se evidente que os demonstrativos contábeis estão em conformidade com as Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP,
constante da MCASP.
Verifica-se assim, que o Termo Circunstanciado apresenta informações corretas para o exercício de 2016, compatíveis com os relatórios do BALPAT e o BALVER.
Dessa forma, tem-se esclarecido o presente apontamento, uma vez que a escrituração contábil se deu de acordo
com as normas técnicas da contabilidade.
Ao analisar as justificativas, entendeu a área técnica na
ITC 2289/2018:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
O presente item apontou inconsistência entre o Termo
Circunstanciado (arquivo TERIMO), que apresentou saldo físico final no total de R$ 1.768.153,14, e seu respectivo Inventário de Bens Patrimoniais Imóveis, que trouxe
um saldo final de R$ 1.884.873,95.
A defesa alegou não ser tecnicamente correta a incorporação de obras em andamento ao patrimônio, essas não
foram evidenciados no Inventário Anual de Bens Patrimoniais Imóveis.
Contudo, ainda que tais obras em andamento não tenham sido evidenciadas nos registros analíticos (arquivo
www.tce.es.gov.br

Portanto, uma vez que o Termo Circunstanciado (arquivo
TERIMO) não apresenta divergência quando confrontado com os respectivos registros contábeis, sugere-se que
seja afastado o indicativo de irregularidade.
Ao que se refere ao ITEM 3.2.6, foi apurado no Relatório Técnico:
Os relatórios de resumo de inventários trazidos nas prestações de contas anuais por meio dos arquivos: resamc,
resmov, resimo deveriam trazer informações sintéticas
do inventário e da contabilidade, bem como pontuar,
através de notas explicativas, os procedimentos realizados para encerrar ou justificar possíveis divergências físicas e contábeis.
Ao analisar estes arquivos percebe-se que os valores referentes aos inventários, estão iguais àqueles apresentados pela contabilidade. Esta informação não demonstra
confiabilidade uma vez que há divergências entre inventários de bens (estoque, móveis e imóveis) e a contabilidade, conforme se observa da tabela 14 deste relatório.
Por outro lado o arquivo resamc, resumo de inventario
de bens em almoxarifado, apresentou informações do
inventário de bens móveis, quando deveria apresentar
informações do inventário de bens em almoxarifado.
Considerando que os inventários de bens são fontes de
informação para a elaboração dos arquivos: resamc, resmov e resimo, logo estes arquivos deveriam conter valores sintéticos e iguais aos dos respectivos inventários,
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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acrescido de justificativas quando da ocorrência de divergência física e contábil.
Assim, Sugere-se a citação do gestor para apresentação
dos devidos esclarecimentos quanto ao fato de os arquivos, resmov e resimo terem apresentado informações
referente a inventários com valores diferentes daquele
produzido pelos inventários (arquivos: invmov e invimo),
bem como esclarecer também o fato do arquivo resamc
ter apresentado informações do inventário de bens móveis quando deveria apresentar informações do inventário de bens em almoxarifado.
As justificativas apresentadas foram no sentido de que
os relatórios de resumo de inventários de bens móveis,
imóveis e em estoque apresentam informações corretas
para o exercício de 2016, sendo que, por equívoco, foi
enviado indevidamente no arquivo RESAMC.PDF o Resumo de Inventário dos Bens Móveis.
Da análise das justificativas entendeu a área técnica:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Foi apontada a falta de confiabilidade das informações
trazidas pelos arquivos RESAMC, RESMOV, RESIMO,
quando confrontados com os arquivos INVALM, INVMOV
e INVIMO, posto que não sejam aceitáveis divergências
entre registros físicos sintéticos e analíticos, por se tratarem de representações de uma única base de dados.
Conforme item 2.1 dessa Instrução, a defesa demonstrou inconsistências na geração dos arquivos INVALM,
INVMOV e INVIMO, resultando em saldos finais discrepantes para o encerramento do exercício de 2016, já tendo sido providenciada sua regularização.
Portanto, uma vez que os Resumos dos Inventários Físicos (arquivos RESAMC, RESMOV, RESIMO) não apresenta
divergência quando confrontado com os respectivos registros contábeis, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.
Por fim, no que concerne o ITEM 3.3.1, foi citado o Senhor Luiz Emanuel Zouain da Rocha, e segundo relatado

no RT 767/2017:
O gestor tomou ciência e encaminhou o relatório da unidade central de controle interno em desconformidade
Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015 uma vez que o parecer
conclusivo não opinava se as demonstrações contábeis
e as demais peças que integraram a prestação de contas
sob exame representavam [adequadamente, adequadamente com ressalvas ou inadequadamente] a prática
de atos de gestão no exercício a que se referiam, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na
gestão dos recursos públicos.
Sugere-se, assim, sua citação para apresentação de justificativas em relação ao encaminhamento do parecer do
controle interno em desconformidade com o Anexo II,
Tabela 7 da IN 34/2015.
As justificativas apresentadas pelos responsáveis foram
as seguintes:
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. Ili e IV, da Lei nº
6.529/2005.

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 (docs. anexos), que seguem abaixo
reproduzidos:

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. VII e IX, do Decreto nº
16.561/2015, senão vejamos:

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.

Art. 2°. Ficam instituídas as atribuições dos órgãos que
compõem a Controladoria Geral do Município, conforme
descrição abaixo relacionada:

Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.

[ ... ]
VII - Gerência de Controle Interno:
[ ... ]
- elaborar relatório e parecer conclusivo sobre as contas
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 GesSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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toras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45 documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito
(Contas de Governo).

alterações através de Instruções Normativas e Portarias
sejam efetuadas até o mês de julho de cada exercício para vigorar no exercício seguinte.

diu a análise das demonstrações contábeis, porém não
afetou os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle.

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.

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 de 2016.

Desta feita, considerando os esclarecimentos prestados
pelo Subsecretário de Contabilidade no parecer anexo e
a efetiva execução dos trabalhos de auditoria pela CGM,
verifica-se que os achados indicados não passam de meras irregularidades formais que não causaram qualquer
risco ou prejuízo à administração pública, em especial ao
erário.

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
layouts 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.

Em razão disso, tais achados devem ser desconsiderados, à luz da teoria dos vícios do Direito Administrativo,
construída justamente com base na existência de irregularidades formais como estas que, por não causarem
qualquer prejuízo, não produzem efeitos na esfera jurídica.

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
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

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 impewww.tce.es.gov.br

Nesse sentido é o próprio Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:
[...]
O susomencionado dispositivo consagra a máxima “pas
de nullité sans grief’, a qual, com escopo de rejeitar o excesso de formalismo, exige a constatação de efetivo prejuízo para que o ato seja declarado nu
Dessa forma também entende o SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, que expressamente afastou a necessidade de
qualquer reprimenda quando o ato não provocar efetivo
prejuízo ao bem jurídico tutelado, vejamos:
[...]
Interpretação distinta pode caracterizar excessivo apego
à formalidade, dissociado de qualquer interesse público,
como não deixam dúvidas os julgados acima colacionados e o próprio artigo 367 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
No caso em apreço, foram constatadas irregularidades
formais ijá sanadas) nos documentos contábeis apresentados bem como perda de prazo no envio de documentação à CGM que não comprometeu a efetiva audiSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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toria, inclusive resultando posteriormente nos achados
indicados pelo próprio TCE-ES, o que comprova que o
ato atingiu seu resultado útil, não havendo efeito prejuízo à administração pública.
Diante do exposto, é possível afirmar (I) que todos os fatos imputados configuram irregularidades formais sanáveis e sanadas, onde (II) não é possível presumir a MÁ-FÉ e (III) que não causaram qualquer prejuízo ao erário,
razão pela qual deva ser dispensado o mesmo tratamento dado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pelo SUPERIOR TRI-BUNAL DE JUSTIÇA às irregularidades, qual seja, a sua DESCONSIDERAÇÃO.
Da análise das justificativas, a área técnica assim entendeu:
Nos termos do art. 4º da Instrução Normativa TC n.
34/2015 e alterações, as contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais compreendem
o rol de documentos integrantes do seu ANEXO I, quadro B, dentre eles o relatório e parecer conclusivo emitido pelo controle interno (arquivo RELUCI) contendo
os elementos indicados no ANEXO II, Tabela 7, da IN TC
34/2015, bem como pronunciamento expresso do chefe
do órgão atestando ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas (arquivo PROEXE).
Somando-se a isso, conforme art. 5º da Resolução TC n.
227/2011 e alterações, as PCA’s destituídas dos arquivos
RELUCI e PROEXE serão consideradas incompletas, o que
poderá ensejar sua rejeição.
Dito isso, fica evidente que sendo atribuição da Controladoria Geral a elaboração do Parecer Conclusivo, compete aos ordenadores de despesas o seu envio junto às
respectivas Prestações de Contas Anuais.
Superada essa questão, conforme arquivo RELUCI, o
Controle Interno não manifestou opinião conclusiva sobre as contas da unidade gestora:
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob

a responsabilidade do Sr. Luiz Emanuel Zouain Da Rocha, 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 foram aplicados procedimentos de controle nos documentos recebidos para análise.
Quanto aos trabalhos que englobam as auditorias e serviços de controle, concluímos que foram executados
adequadamente.
Destaque-se o tom contraditório dessa manifestação
quando, ao mesmo tempo em que o Controle Interno
afirma ter examinado a presente PCA e executado adequadamente os trabalhos de auditoria e serviços de controle, declara não ter aplicado os procedimentos de controle nos documentos recebidos.
Ademais, o justificante se queixa quanto a alterações na
IN 34/2015, quanto ao formato das Prestações de Contas, em especial ao arquivo EXTBAN.XML, que por demandarem adaptações de sistema, teriam impactado diretamente no prazo em que os documentos forma disponibilizados à Unidade Executora do Controle Interno.
Em que pese o Controle Interno ter sua atuação limitada
pela ausência de tempo hábil, esse foi um fator preponderante à época do envio da PCA.
Contudo, mesmo decorridos 12 (doze) meses desde sua
homologação em 30/03/2017, não foi apresentado novo arquivo RELUCI com manifestação objetiva do Controle Interno.
Ressalte-se aqui a importância do controle interno ao
dispor à administração pública instrumentos destinados
a assegurar o bom gerenciamento dos negócios públicos. O controle interno, mediante as ações de vigilância
e orientação das atividades dos administradores, visa assegurar a eficiente arrecadação das receitas e a adequada execução dos recursos públicos.
www.tce.es.gov.br

Portanto, ainda que não seja possível afirmar que tenha
trazido prejuízo à análise da presente prestação de contas (2016), uma vez que o controle interno não se posicionou objetivamente quando à adequação dos demonstrativos contábeis, conforme determina a legislação pertinente, sugere-se que seja mantido o indício de
irregularidade.
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
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
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíriSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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to 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 Meio Ambiente de Vitória sob responsabilidade dos Senhores Paulo Sérgio Bello Barbosa e Luiz Emanuel Zouain da Rocha, relativa ao exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil,
nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº
621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
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
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

ACÓRDÃO TC-1088/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04861/2018-5
Classificação: Agravo
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Recorrente: RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA, JOSE DE RIBAMAR LIMA BEZERRA, FLAVIA CRISTINA PONTES
AGRAVO – EM FACE DA DECISÃO TC-1305/2018 – NÃO
CONHECER – PERDA SUPERVENIENTE - DAR CIÊNCIA –
APENSAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO:
Trata-se de Agravo interposto pelos Senhores Rafael Gumiero de Oliveira, José de Ribamar Lima Bezerra e Flávia Cristina Pontes em face da Decisão TC- 1305/2018,
proferida pelo Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, nos autos do Processo TC 4311/2018, que conheceu a Representação ante a presença dos requisitos do
art. 124 da LC nº 621/2012, bem como acolheu o pedido
de medida cautelar inaudita altera parte, e determinou a
suspensão imediata do Pregão Eletrônico 44/2018, cujos
termos seguem abaixo:

giada, antes as razões expostas pelo relator, em:
Conhecer a representação;
Antes a presença dos requisitos do art. 124 da Lei Complementar 621/2012, acolher o pedido d medida cautelar inaudita altera parte, e determinar a suspensão imediata do Pregão Eletrônico 44/2018, destinado à contratação de empresa especializada em Solução de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistema Integrado de Gestão Pública Municipal (Lote I); bem como, para
a implantação de Solução Tecnológica de Processo Administrativo Eletrônico (virtualização eletrônica e digital)
que contemple gestão integrada de informações, documentos e processos, modelagem, mapeamento, otimização, automatização e implantação de processos institucionais (Lote II), ambos para atender as demandas da
Prefeitura Municipal Vila Velha/ES, na fase em que se encontra, até ulterior manifestação deste Tribunal de Contas, observando que os responsáveis estão obrigados
a publicar o extrato na imprensa oficial quanto ao teor
dessa decisão, e comunicar as providências adotadas ao
Tribunal, nos termos do artigo 307, § 4º do Regimento
Interno desta Corte;
Notificar os responsáveis, Sr. Rafael Gumiero de Oliveira,
Secretário Municipal de Administração e Sra. Flávia Cristina Pontes, Pregoeira Municipal, com base no art. 125,
§ 4º da LC 621/2012, para apresentarem toda a documentação pertinente à referida licitação (cópia completa
do processo administrativo do município) no prazo de 10
(dez) dias e se manifestem acerca do conteúdo da Manifestação Técnica 420/2018-2;
Acompanha esta Decisão cópia da Manifestação Técnica 420/2018-2;

DECISÃO

Recebido os documentos objeto da notificação, sejam os
autos encaminhados à Área Técnica para instrução;

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4311/2018-3, DECIDEM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão cole-

Unânime;

www.tce.es.gov.br

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários;
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Data da Sessão: 05/06/2018 – 17ª Ordinária do Plenário;
Especificação do quórum:
9.1 Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges;
9.2 Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(Relator) e Marco Antônio da Silva;
Membro do Ministério Público Especial de Contas: Procurador Geral Luciano Vieira.
Ocorre que, após prolatada a Decisão TC- 1305/2018
no dia 05/06/2018 em sessão plenária que concedeu
Medida Cautelar, foi proferida Decisão Monocrática
00812/2018, que em razão de petição protocolada pelo
Responsáveis após notificação da Decisão, o Conselheiro
Substituto acolheu o pedido formulado e decidiu, cautelar e monocraticamente, no sentido de rever os termos
da Decisão TC- 1305/2018, especialmente quanto ao seu
item 2, suspendendo seus efeitos com fulcro no art. 380
do Regimento Interno, conforme os termos abaixo:
A Decisão 1305/2018 deste Tribunal de Contas nos autos do processo TC 4311/2018, que trata de Representação formulada por licitante na condução do Pregão Eletrônico 44/2018 da Prefeitura Municipal de Vila Velha,
acolheu voto proferido por este Relator e concedeu Medida Cautelar com determinação de suspensão imediata
do procedimento na fase em que se encontrar, até ulterior manifestação deste Tribunal de Contas, ressaltando
a obrigação de publicação de extrato do teor daquela decisão na imprensa oficial e de comunicação a este Tribunal das providências adotadas ao Tribunal, nos termos
do artigo 307, § 4º do Regimento Interno.
Ocorre que, após a notificação, os responsáveis atravessaram petição protocolada sob número 7581/2018, onde informam que o procedimento encontra-se atualmente na fase de Prova de Conceito, restando dois módulos para o encerramento desta fase, prevista para
ocorrer em 18/06/2018.

Segundo o relato na petição, esse procedimento exige
um esforço logístico da administração municipal no sentido de providenciar local, equipamentos e pessoal e do
arrematante, envolvendo transporte e hospedagem de
funcionários, todos eles configurando despesas em curso, além dos efeitos deletérios da descontinuidade da
prova de Conceito.
Nesse contexto se evidencia claramente o conflito entre
os requisitos aplicados para a concessão da medida cautelar e a possibilidade do periculum in mora reverso decorrente da aplicação imediata de suspensão do processo licitatório.
Sendo assim, invocando os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, e sustentado no fundado receio
de violação a direito alheio, acolho o pedido formulado
e decido, cautelar e monocraticamente, no sentido de
rever os termos da Decisão 1305/2018, especificamente
quanto ao seu item 2, suspendendo seus efeitos com fulcro no art. 380 do Regimento Interno, mantendo-se hígida a notificação dos responsáveis, Sr. Rafael Gumiero
de Oliveira, Secretário Municipal de Administração e Sra.
Flávia Cristina Pontes, Pregoeira Municipal, para apresentarem toda a documentação pertinente à referida licitação (cópia completa do processo administrativo do
município).
À Secretaria Geral das Sessões para as providências.
Diante da elaboração e publicação da Decisão Monocrática 00812/2018, ratificada pelo Plenário por meio da
Decisão 01377/2018 na 18º Sessão Ordinária, encontra-se revogada a Decisão TC- 1305/2018 proferida nos autos do Processo TC 4311/2018. Por via de consequência,
o presente recurso de Agravo perdeu o seu objeto.
Submetidos os autos ao Ministério Público de Contas,
por meio do Parecer 03261/2018 de lavra do Exmo. Senhor Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, pugnou pelo não conhecimento do recurso de
Agravo tendo em vista a perda superveniente do objeto.
www.tce.es.gov.br

Nesse passo, corroboro o entendimento do douto Ministério Público de Contas no sentido de não conhecer do
recurso ora interposto.
Ante o exposto, 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. ÁCORDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC4861/2018, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária, nos termos do voto do relator, em:
1.1 Não Conhecer do recurso de agravo, tendo em vista
que a Decisão TC 1305/2018, ora recorrida, encontra-se
revogada pela Decisão Monocrática 00812/2018, ocorrendo a perda superveniente do objeto do presente recurso;
1.2 Dar ciência aos agravantes do teor da decisão a ser
proferida.
1.3 Dar ciência ao douto Ministério Público de Contas.
1.4 Transitado em julgado o presente agravo, apensar ao
TC 4311/2018, na forma prevista no art. 420, parágrafo
único do Regimento Interno e remeter os autos ao gabinete do relator.
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.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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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
ACÓRDÃO TC-1089/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05052/2017-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA,
CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE
SERRA – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

físico e contábeis na conta de bens móveis, imóveis e em
almoxarifado.

Trata-se da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE SERRA, referente ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade dos senhores CLÁUDIO JOSÉ MELLO
DE SOUSA e ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA.

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, conforme Parecer n.º 03264/2018-5, de lavra
do Procurador Luciano Vieira, opinando pelo julgamento
pela regularidade da prestação de contas, com a expedição de determinação.

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00911/2017-9, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01420/2017-6 e da Decisão
Monocrática n.º 02014/2017-1, os gestores foram citados para esclarecer sobre os indícios de irregularidade
constantes dos itens 2.1, 3.2.1.1, 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3
e 3.3.1 da análise contábil, quais sejam:

É o Relatório. Passo a fundamentar.

2.1. Não cumprimento de prazo;

“2.

3.2.1.1. Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários;
3.2.2.1. Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens em almoxarifado e o inventário físico (INVALM);
3.2.2.2. Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis e o inventário físico (INVMOV);
3.2.2.3. Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens imóveis e o inventário físico (INVIMO);
3.3.1. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a prestação de contas anual.
Regulamente citados, os responsáveis apresentaram suas justificativas (Defesas n.º 00524/2018-3 e
00523/2018-9) e documentação de apoio (Peça Complementar n.º 07042/2018-1 e 07036/2018-5).
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º
02512/2018-4, manifestou-se pelo afastamento das irregularidades e, por consequência, pelo julgamento pela
regularidade da prestação de contas anual, com expedição de determinação ao atual gestor para que faça as
regularizações necessárias para encerrar as divergências
www.tce.es.gov.br

Acompanho a conclusão técnica e ministerial acerca da
regularidade das contas, com expedição de determinação ao atual gestor. Adoto, como razões de decidir, os
fundamentos ora citados da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02512/2018-4:
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

2.1 não cumprimento de prazo ( item 2.1 do RTC)
Base legal: art. 139 da Resolução TC 261/2013.
Segundo o relatório técnico,
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 12/04/2017, pelo gestor que à época do vencimento da obrigação ocupava a
pasta, Sr. ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA, tornando-se responsável pelo encaminhamento das contas
anuais de 2016. Ocorre que a Prestação de Contas foi encaminhada fora do prazo estabelecido pelo artigo 139 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013,
assim, não observando, portanto, o prazo regimental.
Da justificativa (item 65 – defesa/justificativa, constante
do sistema ETCEES)
Em decorrência das constantes adequações nas Instruções Normativas realizadas pelo Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, muitas delas no final do exercício financeiro, foram necessários os respectivos ajustes nos sistemas integrados que armazenam e processam as informações integrantes das Prestações de Contas Municipais.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Esses ajustes demandaram esforço extra das empresas
fornecedores dos sistemas e impactaram de sobremaneira os prazos de envio dos diversos documentos exigidos nas instruções normativas.
Ressaltamos que os gestores dos sistemas formalizaram
notificação (ANEXO 1) à empresa SMARAPD relatando as
inconsistências oriundas dos sistemas implantadas. Após
sanadas as inconsistências relativas aos sistemas, poucos
dias após o prazo previsto, todos os documentos relativos à Prestação de Contas foram transmitidos e homologados no Tribunal de Contas.
Da Análise da justificativa
O gestor alega que o descumprimento do prazo regimental para envio da PCA se deu em virtude de adequações de instruções normativas realizadas pelo Tribunal
de Contas, muitas delas no final do exercício financeiro,
sendo necessários ajustes nos sistemas integrados que
processam e armazenam informações da PCA.
Considerando, a justificativa do gestor referente ao atraso do envio da PCA 2016, considerando, também que a
prestação de contas do exercício subsequente, 2017, foi
enviado no prazo regimental, sugere-se seja afastada a
irregularidade ou qualquer aplicação de multa decorrente do atraso do envio da PCA.
2.2 Divergência entre saldos contábeis e extratos bancários (Item 3.2.1.1 do RTC)
Base legal: Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e
89 da Lei 4320/64.
Segundo o relatório técnico,
Conforme demonstrado na Tabela 12, verificou-se divergências nos extratos bancários:
Banco
001
021

Conta
45938-0_
23612385_

Tipo da Conta 1
2
2

Divergência
-104.839,07
-100.483,73

Fonte: Processo TC 05052/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016

Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta
Aplicação.
Deste modo, os saldos entre os registros constantes dos extratos bancários e contábeis ficaram divergentes, visto que na conta caixa e equivalente de caixa
(código 111000000000) consta o saldo contábil de R$
41.514.128,10, entretanto os extratos bancários encaminhados demonstraram o valor de R$ 41.308.805,30, ou
seja, uma diferença de R$ 205.322,80.
Assim, sugere-se a citação do gestor para que apresente
as suas justificativas.
Da justificativa (item 65 – defesa/justificativa e item 66 –
Peça complementar, constante do sistema ETCEES)
Alegações da defesa,
Quanto as contas elencadas na Tabela 12 - Termo de Verificação da Disponibilidades, do Termo de Citação TC
02459/2017-1, onde são apresentadas diferenças, relaciono as respectivas justificativas individualizadas:
Foram observados equívocos quanto a anexação dos extratos às diversas Prestações de Contas das Unidades
Gestoras da prefeitura que ocasionaram a não localização dos extratos mencionados. Os extratos relacionados
e que não estavam presentes quando do envio da prestação de contas anual, foram anexados (ANEXO lI) a este documento.
Portanto não há diferença entre os valores dos Saldos
Contábeis e os extratos bancários, apenas em função do
grande volume de extratos ocorreu um equívoco e determinados extratos foram anexados nà prestação de
contas de outra Unidade Gestora.
Da análise da justificativa
Consta dos documentos apresentados pela defesa, extratos bancários da conta aplicação 45938-0 - Banco do
Brasil, e da conta aplicação 23612385 - Banestes, no valor da divergência apontada pelo relatório técnico. Sanada a divergência entre banco e contabilidade, sugere-se
www.tce.es.gov.br

que seja afastada a irregularidade.
2.3 Divergência entre os registros contábeis de bens
em almoxarifado e o inventário físico (INVALM). (Item
3.2.2.1 do RTC)
Base legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Segundo o Relatório técnico,
Com base na Tabela 14, o saldo patrimonial dos bens em
almoxarifado, conforme apresentado no Balanço Patrimonial, apresenta divergência significativa em relação
ao valor apurado no inventário de bens em almoxarifado (INVALM).
Recorte Parcial da tabela 14
Descrição Balanço Patri- Inventário (b) Diferença (a-b)
monial (a)
Estoques 2.560.206,33 1.289.867,45 1.270.338,88

Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justificativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Da justificativa (item 65 – defesa/justificativa e itens 66
– Peça complementar, constante do sistema ETCEES)
Alegações da defesa,
Verificamos que as diferenças dizem respeito a dois contratos (321/2011 - SINALES e 323/2012 - COMPACTA ENGENHARIA) que foram formalizados antes da implantação da integração entre os sistemas de Materiais e Contábil. Os referidos contratos constam registrados na contabilidade na conta Outros Estoques, conforme Razão
Analítico anexado (ANEXO III), contudo não fazem parte
dos registros integrados ao sistema de materiais.
Na tabela abaixo listamos os valores que totalizam a diferença de R$ 1.270.338,88 mencionada na Tabela 14 do
Termo de Citação TC 02459/2017-1.
A referida diferença nada mais é do que uma falha no
processo de implantação da integração entre os sistemas
Materiais e Contábil que culminou com a divergência deSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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rivada de dados históricos não absorvidos à ocasião.
Foi registrada a ordem de serviço n. º C180516-075
(ANEXO IV) junto à empresa SMARAPD para que indique
os procedimentos sistêmicos que permitam o registro
dessas informações que antecedem a implantação da integração entre os sistemas Materiais e Contábil, visando
regularizar o caso em tela.
Da análise da justificativa
O inventário de bens em estoque não contemplou o
montante de bens registrados na contabilidade na conta contábil 1.1.5.8.1.01.00.000 – outros estoques. A defesa informa que esses bens fazem parte de dois contratos anteriores à implantação da integração do sistema de
materiais. Trouxe tabela informando as notas de liquidação e respectivos valores que somam o mesmo total da
divergência apontada, ou seja, R$1.270.338,88.
Sugere-se que seja afastada a irregularidade com recomendação ao gestor ou quem vier lhe suceder, para que
na próxima prestação de contas, a UG faça constar de
seu inventário os valores registrados na conta contábil
1.1.5.8.1.01.00.000 – outros estoques.
2.4 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis e o inventário físico (INVMOV). (Item
3.2.2.2 do RTC)

para apresentação de justificativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.

de bens imóveis e inventário físico (INVIMO). (Item
3.2.2.3 do RTC).

Da justificativa (item 65 – defesa/justificativa e itens 66
– Peça complementar, constante do sistema ETCEES)

Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Alegações da defesa,

Segundo o relatório técnico,

Após a análise da diferença de R$ 22.540,38 apresentada
na Tabela 14 do Termo de Citação TC 02459/2017-1, concluímos tratar-se de falha nos procedimentos sistêmicos
realizados quando da opção pela desconcentração administrativa em Dez/2015.

Com base na Tabela 14, o saldo patrimonial dos bens
imóveis, conforme apresentado no Balanço Patrimonial,
apresenta divergência significativa em relação ao valor
apurado no inventário de bens imóveis (INVIMO).

Visando a adequação dos valores registrados no Balanço
e no Inventário de

Descrição

Móveis, foram registradas ordens de serviços para os sistemas de materiais e contábil, cujos números são respectivamente C180508-082 e C180511-068.
Anexamos a este documento as ordens de serviços e os
e-mails com as tratativas a respeito do tema (ANEXO V)
e a análise da empresa fornecedora da solução que reconhece que a falha na implantação/migração dos dados no processo de desconcentração, ou seja, a Secretaria de Administração tomou todas as providências possíveis para os ajustes necessários.
Da Análise da justificativa

Balanço Patri- Inventário (b) Diferença (a-b)
monial (a)
Bens Móveis 99.762.643,74 99.740.103,35 22.540,39

Os documentos trazidos aos autos demonstram que a diferença no valor de R$22.540,38, se deu em virtude da
desconcentração administrativa ocorrida em dezembro
de 2015. Assim, uma falha do sistema ocorrida na migração dos dados, deixou de considerar depreciação mensal, desvalorização ao valor recuperável e outros ajustes. Sugere-se que seja acatada a justificativa e afastada a irregularidade, no entanto, recomenda-se que sejam feitos os devidos ajustes contábeis para que, na próxima prestação de contas, os valores referentes aos bens
móveis da UG fiquem da mesma forma representado na
contabilidade e no inventário, evitando, assim, inconsistências físico e contábeis.

Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável

2.5. Divergência apurada entre os registros contábeis

Base legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Segundo o relatório técnico,
Com base na Tabela 14, o saldo patrimonial dos bens
móveis, conforme apresentado no Balanço Patrimonial,
apresenta divergência significativa em relação ao valor
apurado no inventário de bens móveis (INVMOV).
Recorte Parcial tabela 14
Descrição

www.tce.es.gov.br

Recorte Parcial da tabela 14
Balanço Patrimo- Inventário (b)
Diferença (a-b)
nial (a)
Bens Imóveis 2.201.101.487,68 1.770.191.734,37 430.909.753,31

Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justificativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Da justificativa (item 65 – defesa/justificativa e itens 66
– Peça complementar, constante do sistema ETCEES)
Alegações da defesa,
Conforme consta do Relatório de Inventário de Bens Patrimoniais da Secretaria de Administração e Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal da Serra~SEAD (Anexo
VI), parte integrante da PCA 2015, a Comissão de inventário designada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SEAD, através da portaria nº54 de 22
de junho de 2015, considerou o cronograma de inventário apresentado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do oficio OF. PMS nº41/2014, como
instrumento norteador para suas atividades de realização do inventário.
Os imóveis foram importados do sistema tributário da
prefeitura para o novo sistema de materiais SMARam
e permaneceram pendentes de classificação conforme
consta do Resumo do Inventário de Bens Imóveis (RESIMO) anexo a este documento (ANEXO VII), uma vez que
as atividades desempenhadas pela equipe do Departamento de Patrimônio ainda não haviam sido concluídas.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018

85

ATOS DA 1a CÂMARA

Foram importados para o Sistema de Materiais o equivalente a R$ 1.770.191.734,37, valor apresentado no Inventário de Imóveis, que somado ao saldo contábil anterior, evidenciado no Resumo do Inventário de Bens Imóveis (RESIMO) (ANEXO VII) no valor de R$ 302.062.035,02
e ao valor registrado como Obras em Andamento de R$
128.847.718,29(ANEXO VIII) perfazem o total registrado
no Balanço Patrimonial de R$2.201.101.487,68.

rio são aqueles importados pelo sistema, e aqueles que
ainda não foram importados pelo sistema estão devidamente identificados e inscrito na contabilidade, sugere-se o afastamento da irregularidade com recomendação
ao gestor para que o controle destes bens seja feito por
meio de inventário e apresentado quando da próxima
prestação de contas no sentido de se evitar reincidência
dessa inconsistência físico e contábil.

O valor de R$ 302.062.035,02 apresentado como Saldo
Contábil Anterior ao exercício de 2016 só será ajustado
quando do término do processo de inventário em andamento e foi evidenciado no TERMO CIRCUNSTACIADO
PATRIMONIAL, parte integrante da PCA 2016 que destaco:

2.6. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a prestação de contas anual. (Item 3.3.1 do RTC).

“Declara possuir evidenciado em seu sistema de materiais o valor de R$ 1. 770. 191. 734, 37 (hum bilhão, setecentos e setenta milhões, cento e noventa e um mil,
setecentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) na conta de imóveis a classifica e o valor de R$
302.062.035,02 (trezentos e dois milhões, sessenta e
dois mil, trinta e cinco reais e dois centavos) na conta de
Bens Imóveis PMS (DEMAIS BENS IMÓVEIS)”.

Segundo o relatório técnico,

Ressalto que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reconhece a complexidades das atividades relativas a adequação dos procedimentos patrimoniais e através da IN 036 de 23 de fevereiro de 2016 estendeu o prazo limite para 31 de dezembro de 2018 e que após a conclusão destes procedimentos será possível sanar as possíveis inconsistências e/ou duplicidades.
Da análise da justificativa
A defesa informa que a diferença físico e contábil na conta de bens imóveis ocorreu quando da importação do
sistema tributário da prefeitura para o novo sistema de
materiais SMARAM. A diferença está devidamente contabilizada, mas ainda não foi inserida no sistema de gestão de materiais.
Considerando que os bens que constam do inventá-

Base Legal: art. 82 da Lei complementar 621/2012, art.
135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES
227/2011, IN TCEES 34/2015.
O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 é taxativo ao
estabelecer que,
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o 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 executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados
em atos normativos do Tribunal de Contas.
Verificou-se que a Controladoria Geral se absteve de
omitir opinião sobre as demonstrações contábeis e pecas encaminhadas, pois considerou que não houve tempo hábil para a análise detalhada dos documentos até a
data estipulada para a Unidade Gestora, portanto, impossibilitando qualquer análise dos documentos e de
seus conteúdos, assim como a emissão de parecer.
Desta forma, sugere-se a citação do responsável para
que apresente razões de justificativa em relação a não
adoção das medidas administrativas necessárias para a
www.tce.es.gov.br

disponibilização da documentação da PCA para o Controle Interno no prazo previsto, o que provocou o encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos no Anexo 12 da Instrução Normativa TC nº 28/2013 alterada pela Instrução Normativa TC
nº 33/2014.
Da justificativa (item 65 – defesa/justificativa e itens 66
– Peça complementar, constante do sistema ETCEES)
Alegações da defesa,
Preliminarmente é importante ressaltar que é competência da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Geral
do Município estabelecer os procedimentos administrativos relacionados à Prestação de Contas Anual e seu respectivo acompanhamento.
Foram estabelecidos através do Decreto n 8257 de 30 de
setembro de 2016, normas relativas ao encerramento do
exercício financeiro para o ano de 2016 além de orientar
os procedimentos relativos a Prestação de Contas anual de 2016.
Foram necessárias validações e alterações nos sistemas
integrados para adequação as exigências do TCEES que
alterou formatos e dados relativo a PCA, convertendo
documentos para o formato XML, tais como: FOLRGP,
FOLRPP, INVMOV, INVALM e INVIMO e essas alterações
impactaram de sobremaneira a confecção dos documentos a ponto de retardar a entrega dos mesmos à Controladoria Geral do Município.
Reitero que foram tomadas providências junto às empresas fornecedoras dos sistemas contábil, materiais, tributário e administração de pessoal para que os ajustes
necessários fossem implementados, tal como a notificação anexada (ANEXO 1).
Em que pese todos os pontos relatados, toda a documentação foi encaminhada à Secretaria de Fazenda conforme determinado pelo Decreto nº 8257/2016, restando apenas as peças da Prestação de Contas relativas aos
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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procedimentos contábeis, cuja responsabilidade era da
Secretaria de Fazenda (conforme Decreto 8257/2016)
Da análise da justificativa
A defesa informa que foi necessário uma série de ajustes no sistema integrado para adequar-se às exigências
do TCEES, e isto impactou na confecção dos documentos, causando entrega em atraso à Controladoria Geral
do Munícipio.

a) Que faça as regularizações necessárias para encerrar
as divergências físico e contábeis na conta de bens móveis, imóveis e em almoxarifado”.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando
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.

O anexo I, citado pela defesa, traz notificação à empresa
SMARAPD no sentido de gerar as informações que atendam às exigências da IN TC 40/2016, para o exercício de
2017.

Em 16 de julho de 2018.

Desta forma, considerando que a UG justificou o atraso
da entrega da documentação à Controladoria e tomou
providencias no sentido de evitar reincidências, sugere-se, que seja afastada a irregularidade.

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:

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.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO

1.1 ACOLHER as justificativas do Sr. ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA, gestor responsável pelo encaminhamento da PCA, deixando de aplicar-lhe sanção em razão da remessa dos arquivos fora do prazo regimental;

Com relação ao senhor Alexandre Camilo Fernandes
Viana, gestor responsável pelo encaminhamento da PCA
fora do prazo regimental, entende-se como razoáveis as
justificativas apresentadas. Desta forma, sugere-se que
não seja imputada a ele, penalidades (multa) pelo envio
daquela PCA fora do prazo regimental.

1.2 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE SERRA, referente ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do senhor CLAUDIO JOSÉ
MELLO DE SOUSA, dando-lhe quitação;

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 do
Sr. Claudio José Mello de Sousa, no exercício de funções
de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos de Serra, na forma
do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

1.3.1 Faça as regularizações necessárias para encerrar as
divergências físico e contábeis na conta de bens móveis,
imóveis e em almoxarifado;

E, ainda, com fundamento no artigo 329, §7º, do RITCEES, que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:

1.3. DETERMINAR ao atual gestor que:

1.4 ARQUIVAR, 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 (presiwww.tce.es.gov.br

dente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo do Carmo Coelho.
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 SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
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-1090/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05637/2018-8, 03663/2017-9, 03641/2017-2
Classificação: Embargos de Declaração
UGs: PMS - Prefeitura Municipal de Serra, SEOB - Secretaria Municipal de Obras de Serra
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,JEFFERSON ZANDONADI, ELOISA HELENA DE MORAES, ANSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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DREIA MARA MATTOS MARQUES, JOAO CARLOS MENESES, FLAVIO NARCISO CAMPOS, ALINE STEIN CORDEIRO,
SCHEILA DE ALMEIDA SILVA, GUILHERME MUSSO, VALERIA MEDEIROS DE ALMEIDA
Recorrente: ENGEPAVI CONSULTORIA E PROJETOS DE
ENGENHARIA LTDA
Procurador: TATIANA PETERLE DANGELO MOTTA (OAB:
17475-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE –
NÃO CONHECIMENTO – ERRO MATERIAL A SER RETIFICADO – MATÉRIA APRECIADA DE OFÍCIO – REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO TC 417/2018-PLENÁRIO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em
face do Acórdão TC 417/2018 – Plenário, prolatado pelo
colegiado da Corte nos autos do Processo TC 3641/2017
(Apenso ao Processo TC 3663/2017), no qual se deliberou pela extinção do processo sem resolução de mérito,
em razão da perda do objeto, com expedição de determinações ao chefe do Poder Executivo.
A empresa ora embargante manifestou-se pela existência de erro material no mencionado acórdão, uma vez
que, no extrato publicado no Diário Eletrônico do TCE/
ES, a empresa Engepavi Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. constou como responsável, quando, em verdade, deveria ter figurado como representante.
Requereu, ao final, o provimento dos embargos, para o
fim de corrigir o erro material identificado, republicando-se o acórdão com a identificação da empresa como
representante.
É o relatório.
Inicialmente, faz-se necessário analisar os requisitos de
admissibilidade do presente recurso.
De plano, conforme registrado no Despacho n.º

36243/2018 da Secretaria Geral das Sessões, resta evidenciada a intempestividade dos embargos de declaração.
O Acórdão TC 417/2018 – Plenário foi disponibilizado no
Diário Oficial Eletrônico do TCE/ES no dia 18/06/2018,
considerando-se publicado no dia 19/06/2018.
Por essa razão, iniciou-se a contagem do prazo legal
– de 05 (cinco) dias (art. 411, §2º, do RITCEES) no dia
20/06/2018, findando-se em 25/06/2018.
Portanto, como os embargos de declaração foram protocolizados em 26/06/2018, restam intempestivos o que,
por consequência, implica no seu não conhecimento.
De toda sorte, evidenciada a existência de erro material,
não há qualquer óbice à sua correção de ofício, por ordem do julgador.
Esse é o entendimento consolidados dos Tribunais pátrios, como ilustram os precedentes colacionados. Vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO
CPB. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA
VERIFICADO PELO PARQUET. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MÉRITO. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE ANALISADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Observado o erro material contido na sentença condenatória, uma vez que o réu, após
extensa fundamentação, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, dispositivos
estes levados em consideração por ocasião da dosimetria de sua pena. Todavia, na parte dispositiva do referido édito, o magistrado a quo erroneamente capitulou
a conduta no art. 157, §2º, inciso II do CPB. Verificando
tratar-se de mero erro material, impõe-se seja feita sua
correção, de ofício, por esta Corte ad quem, a qual, frise-se, não importará em qualquer prejuízo ao réu, que
foi condenado nestes termos, não havendo que se falar
www.tce.es.gov.br

em qualquer afronta ao princípio do non reformatio in
pejus. Portanto, deve constar do dispositivo da sentença a condenação do réu nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II do CPB. 2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis escorreitamente analisadas pelo Juiz
não autoriza a redução da pena-base, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do
voto da Desembargadora Relatora. (TJPA; APL 000811974.2015.8.14.0028; Ac. 193657; Marabá; Primeira Turma
de Direito Penal; Relª Desª Vânia Lúcia Silveira Azevedo
da Silva; Julg. 17/07/2018; DJPA 25/07/2018; Pág. 413)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO COM RELAÇÃO AO VÍCIO FORMAL E SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N.
13.654/2018. INOVAÇÃO RECURSAL. Tese não arguida
em nenhum momento. Vício não verificado. Aclaratórios
não conhecidos neste ponto. Alegada omissão no que
diz respeito a não migração da causa especial de aumento para primeira fase da dosimetria. Inocorrência. Tese
devidamente analisada no acórdão. Omissão inexistente. Embargos parcialmente conhecidos e rejeitados. Correção, de ofício, de erro material na ementa do julgado.
(TJSC; EDcl 0004019-65.2017.8.24.0113/50000; Camboriú; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Alexandre D’Ivanenko; DJSC 25/07/2018; Pag. 196)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO
NOVO. OBTENÇÃO DE OUTRO BENEFÍCIO ADMINISTRATIVAMENTE. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. 1. O STJ firmou orientação de que o fato
superveniente deve ser considerado no momento do julgamento, a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da seguranSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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ça jurídica (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 621.179/SP,
Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 5/2/2015). 2. Na situação, o INSS informa que o
segurado obteve administrativamente, no curso da lide,
aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB fixada em 01.09.2013. 3. Recorde-se que o segurado possui
direito adquirido ao melhor benefício quando preenche
os requisitos legais para frui-lo em época própria, conforme jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 630.501/RS, com repercussão geral reconhecida. E, no caso, o benefício concedido
judicialmente mostra-se mais vantajoso, pois, para a sua
concessão, foi reconhecido tempo de contribuição maior
(fls. 280 e 289), além de possuir data de início antecedente à fixada pelo INSS (fls. 89-v, 280 e 289). 4. Ressalte-se
que, quando do cumprimento do julgado e implantada a
aposentadoria por tempo de contribuição judicialmente
concedida, deverão ser compensados os valores percebidos administrativamente pelo segurado, a fim de evitar
o seu locupletamento indevido. 5. O erro material deve ser corrigido a qualquer tempo. A despeito de o INSS
ter tomado ciência da demanda em 19/12/2011, o mandado somente foi anexado aos autos em 10/01/2012,
quando o procedimento de citação se consumou em sua
integralidade (art. 241, II, do CPC/1973, então vigente).
Tendo o acórdão fixado a DIB na data da citação, deve ser
entendida como tal a data da juntada do mandado citatório aos autos. Mesmo com tal correção, a DIB judicialmente fixada, continua anterior e, portanto, mais vantajosa ao segurado. 6. Embargos acolhidos para acrescer ao julgado recorrido a fundamentação supra e determinar a compensação. Erro material corrigido de ofício. (TRF 1ª R.; AC 0047736-39.2011.4.01.3500; Câmara
Regional Previdenciária da Bahia; Rel. Juiz Fed. Cristiano
Miranda de Santana; DJF1 24/07/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EMITIDAS MEDIANTE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CELEBRADO PARA A AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔ-

NICA. PROCEDÊNCIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cadastro processual do incidente que consta nome diverso da parte impugnada. Erro material verificado. Correção de ofício pelo Tribunal. Duas impugnações
ao cumprimento de sentença ofertadas pela ré. Primeira defesa rejeitada. Decisum não atacado por recurso
próprio e no momento oportuno. Segunda impugnação
(apresentada após a penhora do valor remanescente)
desacolhida, por intempestividade. Insurgência da empresa de telefonia. Reconhecimento, ex officio, por este Tribunal, da preclusão consumativa da segunda defesa, em razão da impossibilidade de sua renovação. Art.
507 do Código de Processo Civil de 2015. Impugnação
não admitida. Análise do reclamo prejudicada. (TJSC; AI
0135559-61.2015.8.24.0000; Blumenau; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva; DJSC 24/07/2018; Pag. 269)
No caso dos autos, na publicação do Acórdão TC
417/2018-Plenário, em seu preâmbulo, a empresa Engepavi Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. constou
como responsável (pelos indícios de irregularidade debatidos nos autos), quando, em verdade, deveria ter constado como representante (juntamente com a empresa
Contemporânea Construções e Projetos Ltda-EPP.).
Portanto, de fato, com o fito de corrigir o erro material
identificado, o Acórdão TC 417/2018-Plenário deve ser
republicado, com a identificação da empresa Engepavi
Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. como representante no preâmbulo do acórdão.
Destaco, por fim, que não houve equívoco na identificação da procuradora da empresa, que constou no campo no qual são identificados os patronos que atuaram
nos autos.
Pelo exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Processo,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada,
ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1 NÃO CONHECER os Embargos de Declaração, uma
vez que constatada a intempestividade do mesmo;
1.2 De ofício, reconhecer a existência de erro material
no Acórdão TC 417/2018-Plenário, determinando a sua
republicação, com a identificação da empresa Engepavi
Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. como representante no preâmbulo do acórdão.
1.3 ARQUIVAR, 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), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo do Carmo Coelho.
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 DO CARMO COELHO
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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-1091/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06018/2018-1, 03153/2011-2
Classificação: Pedido de Revisão
UG: PMBJN - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Interessado: ADSON AZEVEDO SALIM, EDILAINE APARECIDA BOECHAT, EDMAR CAMPOS DA ROCHA, MARIA
ADELIA PEREIRA BARRETO, PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA
JUNIOR, ROSANGELA PIMENTEL MARTINS, ASSOCIACAO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Requerente: ADRIANA MARQUES CASTILHOLI
PEDIDO DE REVISÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Pedido de Revisão interposto por Adriana
Marques Castilholi, em face da Acórdão TC 00395/20171, proferido nos autos do Processo TC 3153/2011. No
suscitado acórdão, deliberou o Plenário da Corte pelo
não acolhimento das razões de justificativa apresentadas pela responsável, com aplicação de sanção de multa,
no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Suscitou, em síntese, que as notas fiscais debatidas no
acórdão recorrido foram emitidas em período no qual a
recorrente não ocupava o cargo de Secretária Municipal

de Assistência Social.
Requereu, ao final, o provimento do Pedido de Revisão
para o fim de reformar o Acórdão TC 00395/2017-1 e,
por consequência, afastar a irregularidade imputada à
recorrente, exonerando-a das sanções aplicadas.
Por meio da Instrução Técnica de Pedido de Revisão n.º
00013/2018-1, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC manifestou-se pelo não conhecimento do Pedido de Revisão, por não terem sido preenchidos os requisitos formais presentes no art. 171 da Lei
Complementar n.º 621/2012.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 03555/2018-4, 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 00013/2018-1, 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 o já
mencionado Despacho 36596/2018 da Secretaria-Geral das Sessões, à fl. 14, que o Acórdão TC 395/2017-Segunda Câmara transitou em julgado em 21/09/2017. Assim, tendo sido o Pedido de Revisão protocolizado em
11/07/2018, tem-se que não se operou o transcurso
do prazo de dois anos de que trata o artigo 171 da LC
621/2012 (LOTCEES), de forma que o presente pleito é
tempestivo.
Entretanto, no tocante ao pressuposto atinente ao cawww.tce.es.gov.br

bimento, observa-se o não atendimento ao preconizado no caput do art. 171 da LC 621/2012, uma vez que o
objeto do Pedido de Revisão limita-se às decisões definitivas exaradas em processos com natureza de prestação
ou tomada de contas, senão vejamos:
Art. 171. Da decisão definitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe pedido de revisão ao Plenário, 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.
Ocorre que o Acórdão TC 395/2017-Segunda Câmara,
objeto da pretensão rescisória, foi proferido em processo com natureza de fiscalização (TC 3153/2011, em
apenso), inviabilizando o pedido autoral ante a não
subsunção à hipótese descrita no caput do art. 171 da
LC 621/2012, bem como em razão da expressa vedação
contida no § 5º do mesmo dispositivo:
Art. 171. [...]
§ 5° Não cabe pedido de revisão em face de parecer prévio emitido sobre as contas anuais do Estado e dos Municípios, bem como de decisão proferida em processo
de fiscalização.
Ademais, vale acrescentar que a autora é também carecedora de ação quanto às hipóteses de rescindibilidade descritas nos incisos I ao IV do supramencionado art.
171, senão vejamos:
A autora traz argumentação no sentido de que seria parSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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te ilegítima para responder pela irregularidade reconhecida no tópico 1.2 da parte dispositiva do Acórdão TC
395/2017-Segunda Câmara (Apresentação de notas fiscais iguais para comprovar aplicação de recursos provenientes de convênios diferentes), trazendo como prova
do alegado cópias de decretos municipais de nomeação
e exoneração.

do em processo com natureza de fiscalização”.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

Ocorre que os aludidos decretos (fls. 9-12) são datados
de 2009 a 2011, ou seja, anteriores à data de citação da
senhora Adriana Marques Castilholi nos autos do Processo TC 3153/2011, ocorrida em 20/04/2012, de sorte que
não podem ser tidos como “documentos novos”, assim
entendidos, nos moldes do art. 435 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie, como
aqueles que ainda não existiam no momento destinado
à apresentação da contestação, ou ainda, aqueles apresentados como contraprova de documentos apresentados pela parte contrária.

1. ACÓRDÃO

Denota-se, portanto, que os documentos carreados pela autora não preenchem o fundamento descrito no inciso IV do art. 171 da LC 621/2012, uma vez que não se
tratam de documentos novos eis que eram conhecidos,
acessíveis e disponíveis à época em que foi realizada a
regular citação da ora peticionante que, cabe acrescer,
permaneceu silente e foi declarada revel nos autos do
Processo TC 3153/2011 através da Decisão Plenária TC
2861/2012.
Registre-se, ainda, apenas a título de esgotamento analítico da instrução, que a autora não carreou a cópia da
decisão rescindenda, descumprindo, portanto ao disposto no art. 423, III, do RITCEES.
3 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Por todo o exposto, opina-se pelo não conhecimento do Pedido do Revisão, apresentado pela senhora Adriana Marques Castilholi, em face do Acórdão TC
395/2017-Segunda Câmara, ante a expressa vedação,
contida no art. 171, § 5º, da LC 621/2012, de não cabimento de pretensão rescisória quanto à acórdão proferi-

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 pela relatora, em:

CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
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-1118/2018 – PLENÁRIO

1.1 NÃO CONHECER o Pedido de Revisão;

Processos: 09071/2017-8, 09158/2016-7

1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Classificação: Embargos de Declaração

2. Unânime.

UG: SEDU - Secretaria de Estado da Educação

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

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

4. Especificação do quórum:

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)

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

Interessado: HAROLDO CORREA ROCHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 1118/2017 PLENÁRIO – SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata o presente processo de Embargos de Declaração
interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado
do Espírito Santo em face do Acórdão TC 1118/2017 –
Plenário – Processo TC 9158/2016, referente a processo
de Representação impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS em face da SEDU, noticiando supostas irregularidades na instalação da primeira unidade do programa de escolas estaduais do ensino médio em turno único denominado “Escola Viva”, especialmente no contraSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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to de locação de imóvel realizado para tanto, in verbis:
ACÓRDÃO TC-1118/2017 – PLENÁRIO
...
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – IMPROCEDENCIA – ARQUIVAR
...
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 Receber o expediente como Representação;
1.2. Dar pela improcedência da presente Representação, nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º, ambos
da Lei Complementar 621/2012;
1.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo
176, §3º, inciso II da RITCEES;
1.4. Dar ciência ao Denunciante decisão a ser proferida
por este Egrégio TCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2017 - 30ª Sessão Plenária.
[...]
O Embargante aponta suposta contradição no Acórdão
TC 1118/2017- Plenário, e requer a alteração da parte
dispositiva do julgado.
Em breve exame dos autos, verifica-se que o documento autuado demonstra atender os requisitos que autorizam o processamento do feito. Da análise do pedido do
Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo
verifiquei a possibilidade de ocorrer efeito modificativo,
desta feita encaminhei o processo a ser instruído pela
Secretaria de Controle Externo de Recursos, nos termos
do § 5º do art. 411 do Regimento Interno.
Esta apresentou a Instrução Técnica de Recursos
12/2018 onde conclui pelo conhecimento dos presentes
embargos e pela negativa de provimento.

O Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador
de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, delibera em
sentido diverso conforme Parecer do Ministério Público
de Contas 2563/2018.
Em seguida, os autos foram devolvidos ao meu gabinete
para prosseguimento do feito.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento de mérito, eis que observados todos os
trâmites legais e regimentais.
2.1 DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
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 pela 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 ou Parecer Prévio.
Em análise das condições de admissibilidade observa-se que o Ministério Público de Contras possui interesse e legitimidade processual na forma do art. 167, §1º
da LC 621/2012, é tempestivo, é cabível contra Acórdão
e aponta contradição na decisão, podendo ser conhecido, conforme analisado na Instrução Técnica de Recursos 12/2018, in verbis:
“[...]
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE
2.1 Dos pressupostos recursais
Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual. Ademais, o recurso apresentado é cabível uma vez que os
embargos de declaração prestam-se a suprir eventual
contradição no julgado.
Quanto à tempestividade, verifica-se que, de acordo
www.tce.es.gov.br

com o Despacho 68156/2017 (Doc. 04) da Secretaria
Geral das Sessões – SGS, a entrega dos autos com vista pessoal do Ministério Público de Contas, para ciência do Acórdão TC 1118/2017-Plenário, ocorreu no dia
21/11/2017, de sorte que, a teor do disposto no art. 157
da LC 621/2012 c/c art. 411, § 2º do RITCEES, o prazo de
interposição, pelo MPEC, do recurso de Embargos de Declaração, venceu no dia 01/12/2017. Nesse passo, tendo em vista que o expediente recursal foi interposto em
29/11/2017, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO, nos
termos do art. 411, §2º, do Regimento Interno do TCEES.
Desse modo, considerando que se encontram presentes
os pressupostos recursais de admissibilidade, opina-se
pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração interpostos pelo MPEC.
O Ministério Público de Contas, neste quesito, acompanha o entendimento da área técnica.
2.2 DO MÉRITO
Quanto a análise meritória assim se manifesta a Instrução Técnica de Recursos 12/2018:
[...]
2.2 Da desnecessidade de contrarrazões
Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo MPEC, apontando suposta contradição no Acórdão TC 1118/2017- Plenário, e requerendo a alteração
da parte dispositiva do julgado.
Nesse ínterim vale dizer que o Acórdão TC 1118/2017Plenário julgou improcedente a representação apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo (SINDIPÚBLICOS), sendo que,
através dos Embargos de Declaração apresentados, espera o MPEC recorrente seja a parte dispositiva do julgado modificada para o não conhecimento da representação, ensejando a extinção do processo sem julgamento do mérito.
Dessa forma, entendemos por desnecessária a notificação do senhor Haroldo Correa Rocha, Secretário EstaduSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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al de Educação e parte recorrida, uma vez que eventual modificação do julgado (de improcedência para não
conhecimento) não agravará sua situação jurídico-processual, cabendo asseverar que caso tivesse havido o
não conhecimento, in limine, da representação, o gestor
apenas teria sido notificado do decisum, inexistindo, de
qualquer forma, a sua citação.

rídica do processo e imprescindível para a relação jurídico-processual”. Nesse particular, rememora o MPEC
que o gestor apontado como Responsável no Proc. TC
9158/2016, qual seja, o senhor Haroldo Correa Rocha
(Secretário Estadual de Educação), foi somente notificado para prestar informações, não tendo havido chamamento para se defender através de citação.

Nessa ordem de ideias repisamos a desnecessidade de
notificação do senhor Haroldo Correa Rocha para a apresentação de contrarrazões uma vez que entendemos
não haver agravamento da situação do recorrido, mesmo que venha ocorrer modificação da parte dispositiva
do julgado, subsumindo-se a hipótese à parte final do
art. 156 da LC 621/2012, in verbis:

Ademais, argumenta o MPEC que o juízo de admissibilidade da Representação teria sido realizado de maneira equivocada uma vez que entende não se encontrar
acompanhada de indício de prova, razão pela qual entende que a Representação “[...] não deveria ter sido reconhecida (art. 177, § 1º)”, ressaltando o MPEC que “[...]
nem sequer seria cabível a citação, pois não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade da representação [...]”.

Art. 156. Nos recursos interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é assegurado o contraditório, mediante a concessão de oportunidade para oferecimento de contrarrazões recursais, quando se tratar
de recurso tendente a agravar a situação do responsável
ou do interessado.
3 DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

Prossegue o MPEC argumentando que “[...] conquanto a
fundamentação do Acórdão esteja adequada – pois, em
juízo sumário, tecnicamente foi constatado que não há
indícios de provas das irregularidades aptos a instaurar o
contraditório –, a conclusão está inadequada”.

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo Ministério Público Especial de Contas (MPEC) contra
o Acórdão TC 1118/2017 (Proc. TC 9158/2016), proferido de forma unânime pelo Plenário desta Corte, que julgou improcedente Representação ofertada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito
Santo (SINDIPÚBLICOS) na qual se noticiou a existência
de supostos indícios de irregularidades na instalação da
primeira unidade do programa de escolas estaduais do
ensino médio em turno único denominado “Escola Viva”, especialmente no contrato de locação de imóvel realizado para tanto.

Nesse passo, depreende-se dos Embargos Declaratórios
interpostos pelo MPEC, que o ora recorrente reputa existir contradição no Acórdão TC 1118/2017-Plenário pelo
fato de ter sido julgado o mérito da Representação, culminando com a sua improcedência, ao passo que tal julgamento, na ótica do embargante, não seria cabível eis
que: i) não poderia ter ocorrido sem a citação do responsável; ii) a representação não deveria ter sido sequer conhecida por não atender ao requisito de admissibilidade
previsto no art. 94, III, da LC 621/2012, que impõe a necessidade da peça inicial fazer-se acompanhar de indício de prova.

O MPEC sustenta em suas razões recursais que a análise do mérito pela improcedência ou procedência da representação teria, como pressuposto necessário, “[...]
a oportunidade de defesa aos responsáveis, através da
devida citação válida, ato essencial para a existência ju-

Passando-se à análise tem-se que o MPEC aduz, inicialmente, que a decisão pela improcedência da Representação de que trata o Proc. TC 9158/2016 seria contraditória pelo fato de não ter havido citação do responsável
para se defender.
www.tce.es.gov.br

Sem razão o MPEC quanto a este questionamento, uma
vez que, na sistemática procedimental prevista no Regimento Interno desta Corte de Contas (Res. TC 261/2013),
inexiste contradição entre eventual decisão pela improcedência de uma denúncia ou representação e a ausência de citação (e oportunização de produção de defesa)
do responsável. Exemplo claro de inexistência de incompatibilidade entre a apreciação do mérito e ausência de
citação pode ser verificada no disposto nos parágrafos 4º
e 5º do art. 307 do RITCEES, vejamos:
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
[...]
§ 4º Em caso de deferimento de medida cautelar, o
responsável será notificado para, no prazo assinalado,
cumprir a decisão, publicar extrato na imprensa oficial
quanto ao teor da decisão e comunicar as providências
adotadas ao Tribunal.
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das irregularidades, e não houver interposição de recurso, o Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, observado o disposto no artigo 310 deste Regimento. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).
Note-se que nos dispositivos supramencionados o rito
procedimental adotado neste TCEES confere, expressamente, a possibilidade de proferimento de decisão de
mérito sem a necessidade de prévia citação do responsável (ele é apenas notificado para dar cumprimento à
medida cautelar determinada por esta Corte) e da existência de contestação.
No caso da Representação, de que trata o Proc. TC
9158/2016 e decidida pelo Acórdão TC 1118/2017-Plenário, não se seguiu o rito sumário (onde se encontram,
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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topologicamente, os suso mencionados §§ 4º e 5º do
art. 307 do RITCEES), entretanto, faz-se necessário registrar que os dispositivos que tratam do rito ordinário
(arts. 295 ao 305) não impedem que, em caso de conhecimento de representação ou denúncia, estas não possam ter, de plano, seu mérito apreciado em caso de evidente improcedência do alegado, a este respeito veja-se o que preconizam os artigos 296 e 297 do Regimento Interno:
Art. 296. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente à unidade técnica competente
para manifestação preliminar, ressalvadas as hipóteses
que comportem o juízo monocrático de admissibilidade, quando serão submetidos, conforme o caso, ao Presidente ou ao Relator.
§ 1º Na hipótese de não conhecimento, a decisão do Relator deverá ser submetida ao colegiado, após parecer
do Ministério Público junto ao Tribunal.
§ 2º Na hipótese de conhecimento, o Relator determinará a instrução do feito à unidade técnica.
Art. 297. Recebido o processo, a unidade técnica competente promoverá a análise e instrução do feito e o encaminhará ao Relator.
Ora, da dicção dos dispositivos supramencionados evidencia-se que, em havendo conhecimento (da representação ou denúncia), a Unidade Técnica estará instada a
pronunciar-se sobre o mérito. Em nenhum momento, frise-se, a norma procedimental deste Tribunal impõe que
a Unidade Técnica sugira citação ou elabore Instrução
Técnica Inicial, uma vez que da análise da representação
ou denúncia o posicionamento da área técnica pode ser
pelo seu conhecimento e improcedência “prima facie”
ante a inexistência de indícios de irregularidades nos fatos relatados pelo autor da peça inaugural, de sorte que
soaria paradoxal que se impusesse a confecção de Instrução Técnica Inicial e sugestão de citação em uma demanda que já de antemão se sabe improcedente.

Neste particular cabe asseverar que a Lei Orgânica deste Tribunal (LC 621/2012), em seu art. 52, preceitua que,
nos processos de sua competência, serão observados,
dentre outros, os princípios do formalismo moderado e
da celeridade. Outrossim, nunca é demais lembrar que a
atividade jurisdicional deve-se pautar no consagrado primado da economia processual, não sendo razoável demandar-se setores deste Tribunal e mobilizar-se servidores para se promover citação em uma demanda que já se
sabe improcedente.
Voltando ao ponto nodal, qual seja, a discussão acerca
da necessidade de promover-se citação para que o processo possa ser extinto com julgamento de mérito, é necessário observar que, em se tratando de processo de
fiscalização (natureza na qual se inclui as representações
e denúncias), a apreciação pelo Relator ou Tribunal deverá observar o disposto no art. 207 e incisos. Destacamos abaixo o caput e os três primeiros incisos do dispositivo, vejamos:
Art. 207. Ao apreciar processo relativo à fiscalização, o
Relator ou o Tribunal:
I - determinará a citação do responsável para, no prazo
de trinta dias, apresentar razões de justificativa, quando
verificada a ocorrência de irregularidades decorrentes
de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, bem como infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária ou patrimonial;
II - determinará a oitiva da entidade fiscalizada e do terceiro interessado, se for o caso, para, no prazo de até
trinta dias, manifestarem-se sobre fatos que possam resultar em decisão do Tribunal no sentido de desconstituir ato ou processo administrativo ou alterar contrato
em seu desfavor;
III – determinará, ouvido o Ministério Público junto ao
Tribunal, o arquivamento do processo quando não apurada transgressão à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
ou patrimonial, ressalvado o caso de o relatório integrar
www.tce.es.gov.br

processo de tomada ou prestação de contas;
De se notar que o art. 207 do RITCEES, em seu inciso
I, impõe que se proceda à citação do responsável, para apresentação de justificativas, “quando verificada a
ocorrência de irregularidades”. Observa-se que o preceito, por óbvio, não determina a realização de citação
a contrario sensu, ou seja, na hipótese de não se verificar irregularidades. Em verdade, inexistindo indícios de
irregularidades o caso será de aplicação do inciso III do
mesmo artigo, ou seja, será determinado, após ouvido o
MPEC, “o arquivamento do processo quando não apurada transgressão à norma legal ou regulamentar”.
Registre-se que o inciso III do art. 207 não alude à necessidade de realização de citação por decorrência lógica,
posto que, se inexistem irregularidades, inexiste, também, a necessidade de apontamento de responsáveis e
produção de defesa.
Evidente que a decisão que determina arquivamento
com fulcro no inciso III do art. 207 do RITCEES terá analisado o mérito do processo, do contrário não poderia
concluir pela inexistência de transgressão às normas legais ou regulamentares ou, em outras, palavras, pela inexistência de irregularidades. Ademais o preceito contido
no multicitado inciso III do art. 207 regimental tem seu
sentido completado pelo disposto no art. 178, I, também
do Regimento Interno, de seguinte teor:
Art. 178. Encerrada a fase de instrução, a denúncia será submetida à Câmara ou ao Plenário, que decidirá: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 006, de
29.3.2016).
I - pela improcedência, quando não constatada ilegalidade ou irregularidade;
A lógica dedutiva não poderia ser outra: em sendo apreciada denúncia ou representação que, de plano, se mostre improcedente, a hipótese se subsume na previsão
contida no art. 207, inciso III, c/c art. 178, I, todos do RITCEES, não se cogitando de realização de citação, posSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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to que não haverá apontamento de irregularidade e, por
conseguinte, de responsáveis. Conclusão em sentido diverso, além de não se coadunar com os princípios da celeridade e economia processual, seria totalmente ilógica
e desarrazoada, já que, em sendo verificada, pela área
técnica, a inexistência de irregularidades, não haverá,
evidentemente, necessidade de se produzir defesa.
Dessa forma, não se vislumbra contradição pelo fato do
Plenário ter apreciado o mérito da representação contida nos autos do Proc. TC 9158/2016, julgando-a improcedente nos termos do Acórdão TC 1118/2017, inobstante não se ter promovido a citação do gestor responsável, eis que o ato citatório revela-se dispensável em caso de improcedência verificada de plano, conforme inteligência do disposto no art. 207, inciso III, c/c art. 178, I,
do Regimento Interno desta Corte.
O MPEC também aponta contradição no Acórdão TC
1118/2017 pelo fato do julgado ter pronunciado a improcedência da Representação de que trata o processo
9158/2016, o que, na ótica do recorrente, restaria contraditório eis que entende ser o caso de não conhecimento da representação por, supostamente, faltar-lhe
um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, o previsto no art. 177, III, do RITCEES (“estar desacompanhada
de indício de prova”).
Passando-se ao exame do questionamento acima sintetizado tem-se que o Acórdão TC 1118/2017, em verdade,
acompanhou integralmente o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, ora
recorrente.
Em apertada síntese da Representação de que trata o
Proc. 9158/2016, observa-se que:
- a Representação foi apresentada pelo Sindicato dos
Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo
(SINDIPÚBLICOS) noticiando que a locação da área onde
funcionava a Faculdade FAESA, Campus São Pedro, pelo
Governo do Estado do Espírito Santo, teria sido direcionada. A documentação de suporte encontra-se reprodu-

zida no Doc. 04 (fls. 01-58) do Proc. 9158/2016, incluindo-se cópia do Contrato de Locação de Imóvel Urbano
(Contrato nº 064/2015, fls. 18-27);
- o gestor apontado como responsável, senhor Haroldo Corrêa Rocha (Secretário de Estado da Educação), foi
instado a se manifestar através da Decisão Monocrática 1600/2016, tendo respondido através do Ofício SEDU
1547/2016 (Doc. 25 do Proc. 9158/2016, fls. 02-07) com
farta documentação comprobatória (fls. 08-113 do Doc.
25);
- em resumo, argumentou o gestor que em estudo, solicitado pela Gerência de Planejamento acerca do fluxo e demanda de alunos da região da grande São Pedro
e bairros do entorno, constatou-se a existência de apenas 01 (uma) unidade escolar estadual e a necessidade
de viabiliza-se espaço físico, a ser locado, para funcionamento de outra unidade escolar na região para atendimento de um quantitativo superior a 2.000 (dois mil)
alunos que estariam se deslocando para outras regiões.
Acresceu o gestor que, em não tendo a Seger identificado imóvel, com as características exigidas, no acervo
do Estado, foi publicado Aviso de Chamada Pública, com
prazo estabelecido, para que os interessados em locar
imóvel apresentassem propostas, tendo havido o recebimento, pela SEDU, de uma única proposta oferecida pela Associação Educacional de Vitória (AEV), estipulando o
aluguel mensal em R$ 149.000,00. O imóvel foi objeto de
perícia empreendida pelo Setop, levando a Gerência de
Patrimônio Estadual da Secretaria de Gestão e Recursos
Humanos a emitir o Parecer Técnico nº 002/2015 avaliando o valor do aluguel mensal em R$ 77.984,87. A Comissão Permanente de Licitação de Obras e Engenharia
da SEDU, após análise, recomendou a contratação direta
da ofertante (AEV), no valor mensal de R$ 77.984,87, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, por dispensa de licitação, na forma do art. 24, X, da Lei 8.666/93. Após negociação com o proprietário do imóvel, o valor do aluguel
foi reduzido para R$ 62.400,00 mensais e firmado o conwww.tce.es.gov.br

trato entre as partes;
- cotejando as alegações do Representante e os argumentos trazidos pelo gestor notificado, a Secex Denúncias, analisando em profundidade a documentação carreada aos autos, emitiu a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 3016/2017 (Doc. 30), na qual reconhece que os fatos noticiados na peça inaugural são improcedentes, rechaçando a existência de direcionamento na contratação
entabulada entre o Estado do Espírito Santo (por intermédio da SEDU) e a Associação Educacional de Vitória
(AEV), outrossim, tendo por regular a contratação direta,
por dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, X, da Lei
8.666/93. Por oportuno, vale trazer ao lume trecho elucidativo da ITC 3016/2017:
[...]
Após análise de toda a documentação carreada aos autos, constataram-se presentes os requisitos autorizadores para a contratação, sem qualquer indício de que tenha havido direcionamento ilícito, vez que no caso específico de locação de prédio urbano para atendimento
do interesse público já deve existir um direcionamento
intencional que a própria lei autoriza.
No caso em análise, a intenção era a celebração de um
contrato de locação de prédio urbano com especificações que atendessem ao projeto “Escola Viva”, e restou
demonstrado que não se trata de um caso isolado para
beneficiar o particular, pois o agente responsável declara que até o fim do exercício de 2017 deverão estar em
funcionamento 18 (dezoito) estabelecimentos que abrigarão o projeto “Escola Viva”.
Assim, não se vislumbrou no presente caso procedimento irregular na celebração do contrato de locação
na hipótese de dispensa de licitação.
IV – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do exposto, sugere-se seja a presente Representação considerada improcedente, com o consequente arquivamento do feito nos termos do inciso II do § 3º
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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do art. 176, do anexo único da Resolução TC nº 261/2013
(Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo), após as notificações de praxe (g.n).

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência
de contradição entre a fundamentação e a decisão.

- o MPEC, através do Parecer contido no Doc. 34, anuiu
integralmente ao posicionamento exarado na ITC
3016/2017;

Dessa forma, por todo o exposto, sugere-se seja negado provimento ao recurso de Embargos de Declaração
do MPEC.

- o processo foi levado a julgamento em Plenário sendo
o r. Voto do Conselheiro Relator Carlos Ranna de Macedo acolhido unanimemente.

4 CONCLUSÃO

Conforme exposto no escorço dos atos processuais do
Proc. TC 9158/2016 resulta evidenciada a inexistência de
qualquer contradição no Acórdão TC 1118/2017, sobretudo porque o julgamento se deu em conformidade com
a prova existente nos autos. Prova esta, juntada pelo gestor notificado, que foi suficiente para que a área técnica
concluísse, prontamente e estreme de dúvidas, pela regularidade da contratação objeto da representação.
Improcede mais uma vez, portanto, a insurgência do recorrente, uma vez que não se observa, do confronto do
Acórdão TC 1118/2017 com a prova produzida nos autos, hipótese de error in judicando, tampouco de contradição no julgado ao argumento de que a Representação
não deveria ter sido conhecida por, supostamente, “estar desacompanhada de indício de prova”. Ora, evidencia-se, do contexto probatório dos autos do processo TC
9158/2016, que a contratação da locação objeto da representação se deu de forma legal baseada em hipótese
de dispensa prevista no art. 24, X, da Lei 8.666/93, não
se verificando direcionamento ilícito no ajuste.
Mais que isso, restou provada a improcedência dos fatos alegados na Representação ante a prova da inexistência de irregularidade na contratação entabulada pela SEDU, sendo descabido sugerir-se contradição no julgado que reconheceu, acertadamente, a improcedência,
aliás, nesse diapasão cabe trazer a lição dos professores
Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha ao tratarem da temática alusiva aos embargos de declaração:

Diante do exposto, uma vez presentes os pressupostos
recursais, opina-se pelo CONHECIMENTO do recurso de
Embargos de Declaração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas (MPEC).
Quanto ao mérito, opina-se pelo não acolhimento das
razões recursais apresentadas, NEGANDO-SE PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração do
MPEC.
Respeitosamente,
Em 9 de novembro de 2018.
[...]”
Assim delibera o Parecer do Ministério Público de Contas 2563/2018:
“[...]
Postula este parquet o reconhecimento da contradição,
fundamentando, em síntese, que:
[...] a análise do mérito pela improcedência ou procedência da representação pressupõe a oportunidade de defesa aos responsáveis, através da devida citação válida, ato
essencial para a existência jurídica do processo e imprescindível para a relação jurídico-processual.
[...]
Naqueles autos, nos termos do § 4º do art. 307 do RITCEES, o responsável foi tão somente notificado para prestar informações. Destaca-se: não houve o chamamento do responsável para se defender, não houve citação.
[...]
Cotejando os autos verifica-se que, embora estejam
www.tce.es.gov.br

preenchidos os requisitos previstos nos incisos I, II, IV
e V, a representação não está acompanhada de indício
de prova, razão pela qual não deveria ter sido conhecida (art. 177, §1º).
[...]
Deveras, conquanto a fundamentação do Acórdão esteja adequada – pois, em juízo sumário, tecnicamente foi
constatado que não há indícios de provas das irregularidades aptos a instaurar o contraditório –, a conclusão está inadequada.
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
(NRC), na Instrução Técnica de Recurso – ITR 00012/2018,
opinou pelo CONHECIMENTO dos embargos e, “quanto
ao mérito, [...] pelo não acolhimento das razões recursais apresentadas, NEGANDO-SE PROVIMENTO ao recurso [...]”.
Pois bem.
Em princípio, no tocante aos requisitos de admissibilidade, verifica-se que a proposta da área técnica de CONHECIMENTO dos embargos é consentânea com o posicionamento do Ministério Público de Contas, motivo pelo qual, independentemente de transcrição, passa a fazer parte integrante deste pelos fundamentos de fato e
de direito ali deduzidos.
Não obstante, quanto ao mérito, diverge-se da proposta de negar provimento ao recurso, pelas razões que se
passa a expor.
Deveras, traçando um paralelo com os procedimentos
de prestação de contas e de auditoria, constata-se que,
se antes da citação não forem identificadas impropriedades ou se identificadas, forem sanadas antes da citação, o processo é extinto com julgamento do mérito
pela regularidade. Portanto, nesses casos, o julgamento
do mérito não depende de prévia citação.
Todavia, se forem identificadas impropriedades e realizada a citação, ainda que ao final do procedimento os
apontamentos sejam afastados, o processo deverá ser
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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extinto com julgamento do mérito.

prévia citação.

Ocorre que essa lógica não se aplica aos procedimentos de denúncia e representação, uma vez que preliminarmente é realizado o juízo de admissibilidade, estando expressamente previsto que, se não houver indícios
de prova (art. 94, inciso III da LC n. 621/12), ou seja, se
não forem identificadas impropriedades, a denúncia ou
a representação não será conhecida.

Excepcionalmente, nos procedimentos de denúncia e
representação em que se adotar o rito sumário – o que
não é o caso dos autos –, ainda que inicialmente sejam
identificadas impropriedades, o responsável primeiramente será notificado e, se em seguida – portanto, antes
da citação – sanar os apontamentos, o mérito será julgado pela regularidade, consoante artigo 307, §§ 4º e 5º,
do RITCEES, verbis:

Portanto, se o juízo de admissibilidade for positivo e,
posteriormente – p. ex., com os esclarecimentos trazidos
após notificação –, for verificado que os elementos colacionados pelo representante não são capazes de fundamentar o prosseguimento do procedimento, significa
que não havia indícios de provas, razão pela qual a decisão de conhecimento é nula de pleno direito, por falta de motivação, ou seja, o juízo de admissibilidade foi
equivocado, devendo ser revisto.
Afinal, os requisitos de admissibilidade podem ser
aferidos a qualquer momento, ainda que já tenha havido decisão pelo recebimento da denúncia/representação, pois, por se tratar de matéria de ordem pública,
não há preclusão.
Portanto, não se está aqui a apregoar, como quis fazer
parecer a Instrução Técnica de Recurso, que deve ser imposta “a confecção de Instrução Técnica Inicial e sugestão de citação” ou que “deve demandar-se setores deste
Tribunal e mobilizar-se servidores para se promover citação” de uma demanda que já de antemão se sabe será
arquivada; há outras alternativas para se findar o processo, sem violar os princípios da celeridade e da economia processual.
Assevera-se que basta rever o juízo de admissibilidade
e não atestar que “restou provada a improcedência dos
fatos alegados na Representação ante a prova da inexistência de irregularidade na contratação entabulada
pela SEDU”, pois, como exposto, nos caso de denúncia
e representação, como preliminarmente há o juízo de
admissibilidade, o julgamento do mérito depende de

Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
[...]
§ 4º Em caso de deferimento de medida cautelar, o
responsável será notificado para, no prazo assinalado,
cumprir a decisão, publicar extrato na imprensa oficial
quanto ao teor da decisão e comunicar as providências
adotadas ao Tribunal.
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso,
o Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
Nesse caso, destarte, excepcionalmente, o julgamento
do mérito não depende de prévia citação.
Ressalta-se que a extinção do processo com julgamento
do mérito autorizada pelo §5º do art. 307 do RITCEES deverá ocorrer quando, verificada a ocorrência de irregularidades, após concedida a medida cautelar, forem preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:
O responsável deverá:
cumprir a medida cautelar;
não contestar a medida cautelar; e
sanear as irregularidades.
Não interposição de recurso.
www.tce.es.gov.br

Trata-se, portanto, de uma exceção à regra de que
nos procedimentos de denúncia e representação, se a
princípio forem identificadas impropriedades, ainda que
ao final do procedimento sejam afastadas, haverá necessidade de citação para se julgar o mérito.
Ora, se essa lógica não fosse verdadeira – regra e exceção –, não haveria necessidade da previsão no §5º do
art. 307 do RITCEES, nem da possibilidade de não conhecimento da representação, que seria de pronto julgada improcedente.
Aliás, confirmando que a regra nos casos de denúncia
e representação é a necessidade de citação para se julgar o mérito, o Estudo Técnico de Jurisprudência nº ETJURISP 1/2015, emitido no Processo TC 3498/2014, demonstrou que nessa Corte há “tendência jurisprudencial no sentido de extinguir o processo sem julgamento de mérito nas hipóteses em que após a concessão da
medida cautelar ocorre a anulação/revogação do certame”.
Portanto, nas hipóteses nas quais o RITCEES e a LOTCEES
são omissos quanto à forma de extinção de um procedimento já em trâmite em que ainda não tenha ocorrido a
citação, essa Corte tem optado por extingui-lo sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual, hipótese prevista no artigo 314, inciso VI, do NCPC, aplicado
subsidiariamente, nos termos do artigo 70 da LOTCEES.
São diversos os precedentes dessa Corte nesse sentido:
Acórdãos TC-683/2014, TC-899/2014, TC-1000/2014, TC1086/2014, TC-468/2014, TC-460/2014, TC-956/2014,
TC-503/2014, TC-771/2014, TC-969/2014, TC-265/2014
e TC-467/2014.
Inclusive, alternativa à já citada possibilidade de revisão
da decisão de conhecimento é justamente a extinção do
processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual.
No Processo TC 9158/2016, objeto dos presentes embargos e que tramitou sob o rito ordinário, inicialmente
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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foi verificada a ocorrência de irregularidades, razão pela
qual o julgamento do mérito dependeria de citação, uma
vez que não se adequa à previsão dos §§4º e 5º do art.
307 do RITCEES.

I - ser redigida com clareza;

(g.n.)

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.

Nesse sentido, o parquet de contas pugnou nos embargos de declaração pelo não conhecimento da representação, considerando que, embora estivessem preenchidos os requisitos previstos nos incisos I, II, IV e V do art.
177, não estava acompanhada de indício de prova (inciso
II), tanto que o procedimento estava inapto a instaurar o
contraditório, razão pela qual deveria ser extinto sem julgamento do mérito.

III - estar acompanhada de indício de prova;
IV- se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

A parte proponente mostra-se legítima, nos termos do
inciso X do art. 99 da LC 621/2012, a documentação encaminhada foi redigida com clareza e contém as informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção.

A contradição se verifica justamente pelo fato de não ter
ocorrido a citação e o processo ter sido extinto com julgamento de mérito, mesmo não se adequando à exceção prevista no artigo 307, §§ 4º e 5º, do RITCEES.
Deveras, o caso ora analisado é igual à hipótese do art.
307, §6º, do RITCEES, que prevê, no rito sumário, situação ocorrida antes da citação e da concessão da medida cautelar e após determinada a prestação de informações, que acarretará a extinção sem julgamento do mérito por perda do objeto.
Isto posto, o Ministério Público de Contas manifesta-se
pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos embargos de
declaração.
Vitória, 19 de junho de 2018.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas”

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei específica.
§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores;
V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

O processo de contas serve para investigar os indícios de
prova e verificar se esses indícios são indicativos de irregularidade para fins de citação ao responsável. Os indícios de prova, portanto, não necessitam estar revestidos
da robustez exigida para embasar as decisões de citação
dos responsáveis, que não prescindem de análise técnica prévia onde irá dispor acerca da existência ou não de
indícios (indicativos) de irregularidade.
Neste caso a representação oferecida está acompanhada de documentação pertinente aos fatos narrados pelo
representante, ou seja, de indício de prova suficiente para a instauração do processo de contas, inserta na documentação acostada aos autos pelo então Secretário de
Estado de Educação, senhor Haroldo Correa Rocha, Ofício OF/SEDU/GS/nº 1547/2016, que, em resposta ao Termo de Notificação 0025/2017, fez juntar farta documentação acerca dos fatos trazidos pelo Representante.
No caso em análise, com a manifestação do representado nos autos, todos os requisitos do artigo 94 foram
cumpridos, por conseguinte o conhecimento do expediente como representação se impõe.

A admissibilidade da representação que se apresenta nos autos do processo TC 9158/2016, de cuja decisão embargada se apresenta no Acórdão 1118/2017 –
Plenário, foi embasada na existência de todos os requisitos elencados no art. 94 c/c art. 99, inc. IV e §2º da LC
621/2012:

VII - unidades técnicas deste Tribunal;

IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou da função que ocupem;

Quanto ao mérito, verificada a manifestação do responsável e a análise exaustiva do mérito pela área técnica
concluindo pela inexistência de irregularidade, conforme
assentado na Instrução Técnica Conclusiva 3016/2017
(TC 9158/2016), despicienda a citação do senhor Haroldo Correa Rocha.

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.

No caso concreto, não decorre qualquer prejuízo para a
Administração Pública e para a parte representante, haja

VIII - as equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos
do artigo 37, inciso II desta Lei Complementar;

www.tce.es.gov.br
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vista a conclusão pela inexistência de irregularidade na
contratação de locação de imóvel para instalação da primeira unidade do programa de escolas estaduais do ensino médio em turno único denominado “Escola Viva”.
A citação do Administrador Público decorre de indício de
irregularidade de ato administrativo observado em análise dos fatos pela área técnica, esta fase (do chamamento ao processo) somente se justifica quando há algum
indício mais robusto, alguma dúvida sobre a legalidade
ou regularidade de determinado ato. No presente caso,
ao contrário, não foi detectada pela área técnica nada
que pudesse indicar alguma suposta irregularidade. Assim, ressalte-se, a citação mostra-se desnecessária e totalmente ineficaz, visto que dos fatos narrados não constituem irregularidade.
“Só se admite a desconsideração de requisitos processuais se o julgamento do mérito não trouxer dano algum
àquele a quem a regra pretende beneficiar” (Efetividade do processo e técnica processual, São Paulo, Malheiros, 2006, p. 227).
No que respeita a fase procedimental o Regimento Interno desta Corte de Contas, em seu artigo 178 do RITCEES
e art. 95 do LC 621/2012, c/c artigo 186 do RITCEES e art.
99, §2º da LC 621/2012, assim dispõem:
Art. 178. Encerrada a fase de instrução, a denúncia será
submetida à Câmara ou ao Plenário, que decidirá:
I - pela improcedência, quando não constatada ilegalidade ou irregularidade; (g.n.)
II - pela procedência, quando constatada ilegalidade ou
irregularidade, com a incidência das medidas cabíveis e
a aplicação das sanções previstas em lei.
Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Inicia-se a fase de instrução após o conhecimento da denúncia ou representação com a análise de mérito pela
área técnica dos fatos trazidos pela representante/de-

nunciante, da qual poderá resultar em uma Instrução
Técnica Inicial para a citação do responsável - nos casos
em que houver indícios de irregularidade - ou prontamente na elaboração de uma Instrução Técnica Conclusiva - quando não se observar indícios de irregularidade,
como no caso presente.

Neste mesmo sentido os processos TC 9336/2017, TC
4957/2019 e TC 8361/2017.

Ainda, na forma do artigo 185 do RITCEES, após o conhecimento dos requisitos de admissibilidade, o processo será levado para deliberação do órgão colegiado, e, se
encerrada a instrução, deverá decidir na forma do art.
178, pela procedência ou improcedência da denúncia/
representação:

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua
consideração.

Art. 185. Após a apreciação dos requisitos de admissibilidade, o Relator, entendendo pertinente acolher a representação e sem prejuízo da adoção das medidas cautelares, encaminhará proposta de fiscalização ao Plenário
para deliberação.
Da mesma forma o CPC 2015 no artigo 487, inc. I:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I – acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na
reconvenção;
Pelo exposto entendo que a ausência de citação, no caso
de ausência de irregularidade dos fatos trazidos em uma
representação ou denúncia não é impeditivo para adoção do procedimento mais adequado e expressamente
previsto em normativo legal e regimental.
Considerando que compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo decidir sobre representação que
lhe seja encaminhada, nos termos do Regimento Interno (art. 1°, inciso XXV da LC n. 621/12), e que preceitua o
art. 101, parágrafo único da LC 621/2012 que “aplicam-se à representação prevista nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia”; Considerando ainda que a área técnica não identificou qualquer irregularidade, consoante se observa da Instrução Técnica Conclusiva 3016/2017, concluo pela improcedência da representação.
www.tce.es.gov.br

Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos anuo com o entendimento da área técnica e divirjo do entendimento conclusivo do Ministério Público de
Contas.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1 CONHECER dos presentes Embargos de Declaração
interpostos em face do Acórdão TC 1118/2017 – Plenário (Processo TC 9158/2016);
1.2 Quanto ao mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume os termos do referido Acórdão;
1.3 ARQUIVAR os autos do presente processo após o
trânsito em julgado;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do
Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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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:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1119/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03501/2018-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMV - Câmara Municipal de Vitória
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: VINICIUS JOSE SIMOES3
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE VITÓRIA – EXERCÍCIO DE 2017 – CONTAS REGULARES
– QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Con-

tas Anual da Câmara Municipal de Vitória, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor Vinícius José Simões.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 153/2018,
onde propõe o julgamento pela regularidade das contas
apresentadas, sob o aspecto técnico-contábil.
Seguiu-se a Instrução Técnica Conclusiva 2799/2018 e o
Parecer ministerial 3411/2018, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, ambos no mesmo sentido.

presente Relatório Técnico Contábil (RTC), com vistas ao
julgamento das contas de gestão do(s) responsável (eis).
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
2.

FORMALIZAÇÃO

2.1

CUMPRIMENTO DE PRAZO

2 FUNDAMENTAÇÃO

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 29/03/2018, nos termos do art. 123 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2015, observando, portanto, o prazo regimental.

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.

Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto
no art. 71, inciso II, da Constituição Estadual c/c art. 168
da Resolução TC 261/2015, o prazo para julgamento das
contas encerra-se em 29/09/2019.

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 153/2018 e na Instrução Técnica Conclusiva 2799/2018, abaixo transcritas:

2.2
AL

É o relatório.

Relatório Técnico 153/2018
:“[...]
1.

INTRODUÇÃO

A Prestação de Contas Anual (PCA), objeto de apreciação nestes autos, reflete a atuação do(s) gestor(es) responsável(eis), no exercício das funções administrativas.

ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANU-

Constata-se que os arquivos que compõem a prestação
de contas foram assinados eletronicamente pelo gestor
responsável por seu encaminhamento, pelo responsável
técnico pela contabilidade e pelo responsável pelo controle interno, quando for o caso.
3.
ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS)
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Atendendo às disposições contidas no art. 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo
e na Instrução Normativa 43/2017, a Prestação de Contas Anual (PCA) é composta pelas demonstrações contábeis e demais peças e documentos que a integram, constituindo-se nas contas da Câmara Municipal de Vitória.

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

As contas ora apresentadas e os processos conexos e/
ou continentes apensados foram objeto de análise pelo(s) Auditor(es) de Controle Externo que subscreve(m) o

3.1.1
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior
da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

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

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

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017

Tabela 4)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
1.896.504,79
Balanço Patrimonial (b)
1.896.504,79
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
-507.471,89
Balanço Patrimonial (b)
-507.471,89
Divergência (a-b)
0,00

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

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017

3.1.2
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa

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

Tabela 2)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
1.364.543,30
Balanço Patrimonial (b)
1.364.543,30
Divergência (a-b)
0,00

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 3)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
3.752.042,08
Balanço Patrimonial (b)
3.752.042,08
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

3.1.4
Análise entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 5)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
38.160.115,06
Ativo (BALPAT) – I
11.310.124,82
Variações Patrimoniais Diminuti- 26.849.990,24
vas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V 38.160.115,06
Passivo (BALPAT) – III
11.310.124,82
Resultado Exercício (BALPAT) – IV 1.896.504,79
Variações Patrimoniais Aumenta- 28.746.495,03
tivas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

3.1.3
Análise entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017

Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das parwww.tce.es.gov.br

tidas dobradas.
4.

GESTÃO PÚBLICA

4.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A Lei Orçamentária Anual (LOA) do município, Lei
9050/2016, estimou a receita e fixou a despesa para o
exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara
Municipal fixada em R$ 28.260.600,00.
A execução orçamentária da Câmara Municipal representa 89,77% da dotação atualizada, conforme evidencia-se na tabela a seguir:
Tabela 6):
Em R$ 1,00

Execução

orçamentária

da

despesa

Unidades gesto- Dotação Atua- Execução
% Execuras
lizada
ção
Câmara Munici- 28.260.600,00 25.370.278,05 89,77
pal

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreu abertura de créditos adicionais, conforme
demonstrado:
Tabela 7): Créditos adicionais abertos no exercício
Em R$ 1,00
Leis

Créditos adi- C r é d i t o s C r é d i t o s Total
cionais su- a d i c i o n a i s a d i c i o n a i s
plementares especiais
extraordinários
9050/2016 3.167.557,00 0,00
0,00
3.167.557,00
Total
3.167.557,00 0,00
0,00
3.167.557,00

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que não houve alteração na dotação inicial, conforme segue:
Tabela 7): Despesa total fixada
Em R$ 1,00
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(=) Dotação inicial
(+) Créditos adicionais suplementares (DEMCAD)
(+) Créditos adicionais especiais (DEMCAD)
(+) Créditos adicionais extraordinários (DEMCAD)
(-) Anulação de dotações (DEMCAD)
(=) Dotação atualizada

28.260.600,00
3.167.557,00
0,00
0,00
3.167.557,00
28.260.600,00

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
4.2 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 extra orçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:
Tabela 8): Balanço Financeiro
R$ 1,00
Saldo em espécie do exercício
anterior
Receitas orçamentárias
Transferências financeiras recebidas
Recebimentos extra orçamentários
Despesas orçamentárias
Transferências
financeiras
concedidas
Pagamentos extra orçamentários
Saldo em espécie para o exercício seguinte

Em
1.364.543,30
0,00
28.260.600,00
4.702.544,56
25.370.278,05
1.323.540,69
3.881.827,04
3.752.042,08

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
4.3 EXECUÇÃO PATRIMONIAL

As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial superavitário no valor
de R$ 1.896.504,79. Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente
no patrimônio da Câmara municipal.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:
Tabela 9): Síntese da DVP
R$ 1,00

Em

Variações Patrimoniais Au- 28.746.495,03
mentativas (VPA)
Variações Patrimoniais Dimi- 26.849.990,24
nutivas (VPD)
Resultado Patrimonial do pe- 1.896.504,79
ríodo

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
da Câmara municipal, no encerramento do exercício em
análise:
Tabela 10):
Em R$ 1,00

Síntese

Especificação
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante

do

2017
3.998.297,72
7.311.827,10
325.624,46

www.tce.es.gov.br

Balanço

Patrimonial

2016
1.599.846,79
7.541.682,91
53.534,13

Passivo não circu- 0,00
lante
Patrimônio líquido 10.984.500,36

0,00
9.087.995,57

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro apurado
no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de
Recursos):
Tabela 11): Resultado financeiro
R$ 1,00
Especificação
Ativo Financeiro (a)
Passivo Financeiro (b)
Resultado Financeiro apurado
no BALPAT (c) = (a) – (b)
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Resultado Financeiro por Fonte
de Recursos (d)
Divergência (c) – (d)

2017
3.752.184,73
1.541.372,58
2.210.812,15

Em
2016
1.364.685,95
720.633,76
644.052,19

2.503.980,56 697.586,32
-293.168,41 -53.534,13
2.210.812,15 644.052,19
0,00

0,00

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de
créditos adicionais, desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei
4.320/1964.
Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:
Tabela 12): Movimentação dos restos a pagar
Em R$ 1,00
Restos a Pagar

Processa- Não Proces- Total Geral
dos
sados
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Saldo Final do
Exercício anterior
Inscrições
Incorporação/Encampação
Pagamentos
Cancelamentos
Outras baixas
Saldo Final do
Exercício atual

0,00

667.099,63

667.099,63

26.956,47 879.131,45
0,00
0,00

906.087,92
0,00

0,00
0,00
0,00
26.956,47

324.983,38
0,00
0,00
1.248.204,17

324.983,38
0,00
0,00
1.221.247,70

dade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
4.4.1 Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques, de bens móveis, imóveis e intangíveis.

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2017:

4.4
REGISTROS PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS

Tabela 13) Estoques, Imobilizados e Intangíveis
Em R$ 1,00

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”

Descrição

No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade;
sejam mantidos primariamente para negociação; sejam
realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo
de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da enti-

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
245.899,09
Bens Móveis 2.584.409,49
Bens Imóveis 5.931.177,31
Bens Intangí- 0,00
veis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

245.899,09
2.584.409,49
5.931.177,31
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
Com base na tabela anterior, constata-se que os valores
inventariados dos bens móveis, imóveis, intangíveis e em
almoxarifado foram devidamente evidenciados em suas
respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
4.5
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Com base nas peças que integram a Prestação de Contas
Anual, demonstram-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela unidade gestora, bem
como os valores retidos dos servidores e recolhidos para
os fundos de previdência:
Tabela 14) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora
Em R$ 1,00
www.tce.es.gov.br

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/201
Tabela 15): Contribuições Previdenciárias – Servidor
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
Das tabelas 14 e 15, bem como da análise do Balancete
da execução da despesa orçamentária e demonstrativo
da dívida flutuante verifica-se que não há evidências do
não pagamento de contribuições previdenciárias.
4.6
RIOS

PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁ-

No que se refere aos parcelamentos de débitos previdenciários, a análise técnico-contábil limitou-se a avaliar
se existem dívidas previdenciárias registradas no passivo
permanente da unidade gestora, e se essas dívidas estão
sendo pagas, tendo por base o estoque da dívida evidenciado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, a movimentação no exercício e o estoque da dívida no encerramento do exercício de referência da PCA.
Verificou-se, da análise dos demonstrativos contábeis,
que a Câmara não possui parcelamento de débitos registrado em seu passivo.
5.

LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

5.1 LIMITES IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
5.1.1

Despesa com Pessoal

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal
pelos Poderes e Entes da Federação.
Apurou-se a RCL Ajustada do município, no exercício de
2017, que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 1.430.560.285,52.
Constatou-se que as despesas com pessoal executadas
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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pelo Poder Legislativo atingiram 1,52% da receita corrente líquida ajustada, conforme demonstrado na planilha
APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:

ainda não foi entregue, ou o serviço correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor, estando, portanto,
pendente de regular liquidação e pagamento.

Tabela 16) Despesas com pessoal – Poder Legislativo
Em R$ 1,00

A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito para os restos a pagar processados e não processados:

Descrição
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal –
DTP
% Apurado (DTP / RCL Ajustada)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Valor
1.430.560.285,52
17.786.796,04
1,24%

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
Conforme tabela anterior, observa-se o cumprimento do
limite de pessoal do Poder Legislativo em análise.
5.1.2
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e
dos Restos a Pagar
O passivo financeiro das entidades públicas é composto de valores devidos cujo pagamento independe de autorização orçamentária, uma vez que a obrigação já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não está atrelado ao orçamento, como as consignações e depósitos
de terceiros.
Restos a Pagar são as despesas legalmente empenhadas
pelo ente público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964 conceitua e classifica os restos a pagar da seguinte forma,
em seu art. 36:
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.
Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço
foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo
fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.
Os restos a pagar não processados são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, porém o objeto adquirido

São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o
pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração
não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram em plena execução,
não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa
forma, no encerramento do exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada, mas ainda não
paga será inscrita em restos a pagar não processados.
Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente a necessidade de vinculação dos recursos à finalidade específica, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000:
Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo
5), que tem como propósito dar transparência ao montante disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar
de despesas não liquidadas, evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).
www.tce.es.gov.br

O demonstrativo também possibilita a verificação do
cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no último ano de mandato da gestão administrativo-financeira
de cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações
de despesa contraídas.
Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente mencionados, e ainda, considerando-se as informações encaminhadas pelo responsável
em sua prestação de contas, verificou-se que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo (2º semestre ou 3º quadrimestre
de 2017) são as que seguem:
Tabela 17): Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e
Restos a Pagar
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
5.1.2.1 Da vedação para inscrição de restos a pagar não
processados sem disponibilidade financeira suficiente
(art. 55 da LRF)
A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao dispor sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em
seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não
processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade
de caixa.
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;
Verifica-se, da tabela anterior, que foi observado o limite
de inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder Legislativo.
5.2 LIMITES IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
5.2.1

Gasto Individual com subsídio dos vereadores
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A Constituição da República de 1988 estabeleceu as regras para fixação e pagamento dos subsídios aos vereadores, por meio do artigo art. 29, inc. VI. Os cálculos referentes ao limite especificado estão demonstrados na
planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:
Tabela 18): Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo
Em R$ 1,00
Descrição
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual
(Lei Específica)
% Máximo de Correlação com
o Subsídio do Deputado Estadual - conforme população
(Constituição Federal)
Limite Máximo (Constituição
Federal)
Limite Máximo (Legislação
Municipal)
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores

Valor
25.322,25
60,00%

15.193,35
8.370,30
8.370,30

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que o gasto individual com subsídio dos vereadores cumpriu os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei Municipal nº 8.337/2012.
5.2.2
res

Gastos totais com a remuneração dos vereado-

Em seu artigo 29, inciso VII, a Constituição da República
fixou como limite para as despesas totais com a remuneração dos vereadores 5% da receita do município. Os
cálculos referentes ao limite especificado estão demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:
Tabela 19): Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo
Em R$ 1,00
Descrição

Valor

Receitas Municipais – Base
Referencial Total
Gasto Total com Subsídios dos
Vereadores
% Compreendido com subsídios
% Máximo de Comprometimento com Subsídios

1.430.279.687,58
1.757.483,99
0,12%
5,00%

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que as despesas totais com pagamento dos
subsídios dos vereadores alcançaram R$ 1.757.483,99,
correspondendo a 0,12% da receita total do município,
de acordo com os mandamentos constitucionais.
5.2.3
Gastos com a Folha de Pagamento do Poder
Legislativo
O artigo 29-A, § 1º da Constituição, estabeleceu que a
Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento
de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto
com o subsídio de seus vereadores. Os cálculos referentes ao limite especificado estão demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:
Tabela 20): Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Duodécimos Recebidos no Exercício - Có- 28.260.600,00
digo Contábil: 451120100
Limite Constitucional de Repasse ao Po- 55.633.244,62
der Legislativo
% Máximo de Gasto com Folha de Pa- 70,00%
gamento
Limite Máximo Permitido de Gasto com 19.782.420,00
a Folha de Pagamento
Total da Despesa Legislativa com Folha 15.759.798,47
de Pagamento
% Gasto com Folha de Pagamento
55,77%
Menor valor entre o total de duodécimos recebidos e o limite constitucional de repasse ao Legislativo, multiplicado pelo
percentual máximo de gasto com folha de pagamento.
www.tce.es.gov.br

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que as despesas com folha de pagamento alcançaram R$ 15.759.798,47, correspondendo a
55,77% da receita total do município, de acordo com o
mandamento constitucional.
Observa-se que o duodécimo recebido pela Câmara foi
contabilizado indevidamente na conta 4.5.1.1.2.02.00
(Repasse Recebido). Recomenda-se que o registro contábil seja na conta 4.5.1.1.2.01.00 (Cota Recebida).
5.2.4

Gastos Totais do Poder Legislativo

O artigo 29-A da Constituição da República estabeleceu
que o total da despesa da Câmara Municipal, de acordo com os dados populacionais do município, não poderá ultrapassar 5,00% do somatório da receita tributária
e das transferências previstas nos § 5º do art. 153 e nos
arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior. Os cálculos referentes ao limite especificado estão
demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados
na tabela a seguir:
Tabela 21):
Em R$ 1,00

Gastos

Totais

Descrição
Receitas Tributárias e Transferências de Impostos - Ex. Anterior
Limite Máximo Permitido de
Gastos do Poder - exceto Inativos
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos
% Gasto Total do Poder Legislativo
% Máximo de Gasto do Legislativo - conforme dados populacionais

–

Poder

Legislativo

Valor
1.112.664.892,58
55.633.244,63
25.370.278,05
2,28%
5,00%

Fonte: Processo TC 03501/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
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Constatou-se que o valor total das despesas do Poder Legislativo Municipal corresponde a 2,28% da base de cálculo, de acordo com os mandamentos constitucionais.

Consta da IN TCEES 43/2017 previsão para encaminhamento, pelo ordenador de despesas, da seguinte documentação correlata:

6

- Relatório de atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno na UG, contendo informações acerca dos
procedimentos relativos ao Plano Anual de Auditorias Internas – PAAI, executadas no exercício, com os elementos sugeridos na Tabela 37, item II do Anexo II desta Instrução Normativa.

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina que
deverá ser mantido pelos Poderes sistema 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 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, fica 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
regulamentadores.

- Relatório e parecer conclusivo emitido pela unidade
executora do controle interno ou órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos sugeridos no Anexo II, Tabela 8, desta Instrução Normativa. (Artigo 135, § 4º c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº
261/2013);
- Pronunciamento expresso do chefe do Poder atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas
no parecer conclusivo emitido pela unidade executora
do controle interno, a que se refere o parágrafo único,
do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
A documentação prevista na IN TCEES 43/2017 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação,
sendo que foram apontados indicativos de irregularidades, porém com informação de adoção de medidas corretivas. Os responsáveis pelo Controle Interno manifestaram-se pela regularidade da prestação de contas anual.
7

MONITORAMENTO

Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.

I - Chefe do Poder Executivo;
II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou
órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;
III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente,
conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário;
IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.
Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido
no art. 20.
De acordo com a prestação de contas semestral constante no sistema LRFWEB os RGF do 1ª, 2º e 3º quadr/2017
foram publicados em jornal de grande circulação no Município em 30/05/2017, 28/09/2017 e 30/01/2018.
9
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta
do presidente da Câmara Municipal de Vitória, sob a responsabilidade do Sr. Vinicius José Simões, em suas funções como ordenador de despesas, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças e
demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.

Consta da Lei Complementar 101/00:

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas do Sr. Vinicius José
Simões, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.

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

- Registro contábil do duodécimo recebido pela Câmara
na conta 4.5.1.1.2.01.00 (Cota Recebida).

8

PUBLICAÇÃO RELATÓRIO GESTÃO FISCAL (RGF)

www.tce.es.gov.br

Propõe-se recomendar ao responsável:

Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Vitória, 16 de julho de 2018.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

[...]”

Relator

Instrução Técnica Conclusiva 2799/2018:

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:

Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico 153/2018, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo
319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do
presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos
argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça
técnica, que nestes termos se pronunciou:

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:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

9
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1.1
JULGAR REGULARES as contas do senhor Vinícius José Simões frente à Câmara Municipal de Vitória
no exercício de 2017, na forma do inciso I, do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação
ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;

A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta
do presidente da Câmara Municipal de Vitória, sob a responsabilidade do Sr. Vinicius José Simões, em suas funções como ordenador de despesas, no exercício de 2017.

1.2 RECOMENDAR ao atual Presidente da Câmara Municipal de Vitória que proceda ao registro contábil do duodécimo recebido pela Câmara na conta 4.5.1.1.2.01.00
(Cota Recebida);

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças e
demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.

1.3 ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado.

Processo: 05386/2017-5

2. Unânime.

Exercício: 2016

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas do Sr. Vinicius José
Simões, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Propõe-se recomendar ao responsável:
- Registro contábil do duodécimo recebido pela Câmara
na conta 4.5.1.1.2.01.00 (Cota Recebida).
Vitória, 17 de julho de 2018.
[…]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto a sua consideração.

3. Data da Sessão: 28/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, 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
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1121/2018 – PLENÁRIO
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, relativa ao
exercício de 2016, cuja gestão esteve sob a responsabilidade da senhora Dayse Maria Oslegher Lemos.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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No Relatório Técnico 00937/2017-3 (evento 51) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 01483/2017-1 (evento 52)
para a citação da responsável.

rirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

Em atenção ao Termo de Citação 02349/2017-3 (evento 55), 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 01931/2018-6 (evento 65), concluindo nos seguintes
termos:

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.

III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1. ACÓRDÃO

Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.

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:

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 da
Srª. Dayse Maria Oslegher Lemos, no exercício da função de ordenadora de despesas da Secretaria de Estado
de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, no exercício de
2016, na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
03658/2018-1 (evento 69) e manifestou-se de acordo
com área técnica.
II

FUNDAMENTOS

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para suge-

1.1 Julgar REGULARES as contas da Secretaria de Estado
de Gestão e Recursos Humanos, sob a responsabilidade
da senhora Dayse Maria Oslegher Lemos, relativas ao
exercício de 2016, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei
Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando
quitação a responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2 Arquivar os autos após os trâmites legais.

Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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
ACÓRDÃO TC-1122/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01697/2008-5, 09108/2010-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

2. Unânime.

UG: PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré

3. Data da Sessão: 28/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Responsável: MUNICIPIO DE JAGUARE

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
(relator), Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2. Conselheiro em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
www.tce.es.gov.br

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Denunciante: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS E
AUTARQUICOS DE JAGUARE-ES.
DENÚNCIA – ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO –
PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PARENTES
DOS MEMBROS DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONCURSO E JULGAMENTO
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SIMULTÂNEAS À NOMEAÇÃO DE CONCURSADOS PARA OS MESMOS CARGOS E
ESTABELECIMENTO DE CLÁUSULA RESTRITIVA – ANULASegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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ÇÃO DE ACÓRDÃO TC 342/2010- REJEIÇÃO DE PRELIMINAR - IMPROCEDÊNCIA - ARQUIVAR.

Concurso para se manifestarem acerca das irregularidades.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

Dessa feita, após apreciação dos itens indicados, restou
acolhido por unanimidade no Plenário (fls. 239/240) o
voto relator proferido ás fls. 236/238, culminando na
Decisão TC 2849/2009, em que se determinou a citação
do Sr. Rogério Feitani para apresentar defesa quanto aos
itens imputados como de sua responsabilidade, bem como determinando o sobrestamento do Concurso Público 001/2007 na fase em que se encontrasse, evitando
sua homologação e outras nomeações que pudessem vir
a ocorrer.

I – RELATÓRIO:
O presente feito cuida de Denúncia apresentada a esta
Corte de Contas em março de 2008, pelo Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Jaguaré (SINDSMAI),
em face de supostas irregularidades ocorridas no Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal de Jaguaré, no exercício de 2007, sob responsabilidade do
Prefeito Municipal, Sr. Rogério Feitani.
A Denúncia foi recebida, por unanimidade, pelo Plenário
desta Corte de Contas, conforme se verifica em fls. 95 (TC
1697/08), dando origem a execução do plano de auditoria nº 366/2008 (fls. 98/101, Vol. I do TC – 1697/2008),
que apresentou, ao final, o Relatório de Auditoria de Denúncia 31/2008 (fls. 102/117).
Ao após, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
741/2008 (fls. 220/226, vol. II do TC – 1697/08) na qual
restou a indicação de cinco irregularidades encontradas
no processo do concurso público ora analisado, a saber:
Ausência de Participação de sindicato em comissão para realização de concurso público; Estabelecimento de
cláusulas restritivas em edital de concurso público; Ausência de fornecimento de formulários para pedidos de
isenção de inscrição; Participação, em concurso público, de parentes dos membros da comissão para acompanhamento da execução do concurso público e julgamento do pedido de isenção da taxa de inscrição e Contratações temporárias simultâneas á nomeação de concursados para os mesmos cargos.
Paralelamente, esta ITI sugeriu a expedição de cautelar
pelo sobrestamento das nomeações dos aprovados no
presente Concurso (nº 001/2007) até que fosse julgado o
mérito da ação, bem como que fossem citados os membros da Comissão para Acompanhamento e Execução do

Seguindo-se, o ex-Prefeito de Jaguaré, Sr. Evilásio Sartório Altoé, apresentou requerimento pela revogação da
cautelar que determinou a suspensão do certame, conforme se verifica ás fls. 251/255, Vol. II do TC 1697/2008.
O ex-Prefeito apresentou ainda suas razões às fls.
310/317, ocasião em que reforçou a revogação da cautelar, pugnando também pelo afastamento das irregularidades apontadas.
Em vista do pedido de revogação da cautelar, determinou-se em Plenário que fosse elaborada ITC, conforme
fl. 473, vol. III do TC 1697/08, momento em que esta
área técnica constatou uma nova irregularidade (a equipe de auditoria havia relatado aprovação de candidato que, na verdade fora reprovado no resultado final), o
que levou a juntada de documentação suplementar pela
equipe de auditoria, às fls. 481/683, bem como na elaboração da ITI 654/2009, conforme fls. 685/691.
Conforme se verifica, ao proferir o Voto Relator, o Conselheiro solicitou (fls. 703, vol. IV) que fossem esclarecidos
pontos omissos encontrados na ITI 654/2009, o que culminou na elaboração de uma nova Instrução Técnica Inicial (englobando as informações de fls. 712/724), sendo
esta de nº 699/2009 (fls. 737/762 vol. IV, TC-1697/08),
substituindo, portanto, a anterior (ITI 654/2009).
Da elaboração de nova ITI, foi então realizada citação do
www.tce.es.gov.br

Sr. Rogério Feitani para que pudesse se manifestar acerca das seguintes irregularidades apontadas: Candidato
Edson Delaia Salvador ter sido declarado aprovado pela
Administração após ter sido considerado reprovado no
resultado final do Concurso Público; Participação e aprovação no Concurso da irmã e da esposa do Prefeito Municipal, Sras. Renata Feitavi e Ednéia Bremer, do procurador Municipal, Sr. Solimarcos Geigher, bem como de
seus irmãos Renato e Marcos Antônio Geigher e Estabelecimento de cláusulas restritivas em edita de concurso
público vez que foi estabelecido que o tempo de serviço
prestado ao município seria condição exclusiva para que
o candidato obtivesse pontos extras no certame.
Voto proferido pelo Exmo. Conselheiro Carlos Sebastião
Ranna às fls. 763, vol. IV do TC 169/08.
Voto-vista do então Exmo. Conselheiro Enivaldo Euzébio
dos Anjos às fls. 775.
Ao após, decidiu-se em sede de Plenário (fls. 783, Decisão preliminar TC 0420/2009) pela citação do Sr. Rogério
Feitani para apresentar esclarecimentos acerca das irregularidades indicadas pela ITI 699/2009, bem como pela manutenção do sobrestamento do Concurso Público
em questão, notificando, para tanto, o atual Prefeito o Sr.
Evilázio Sartório Altoé.
Foi apresentada defesa pelo Sr. Rogério Feitani ás fls.
808/845, vol. V, TC – 1697/08.
Em sequência, conforme despacho de fls. 849, foi determinada a elaboração de ITC 1802/2010 (fls. 850/886)
que concluiu pela irregularidade dos atos de gestão analisados sob a responsabilidade do Prefeito Municipal de
Jaguaré em virtude das seguintes irregularidades: Participação em concurso público de parentes dos membros
da Comissão para acompanhamento e Execução do Concurso e Julgamento do pedido de isenção da taxa de inscrição, violando os princípios da impessoalidade e da
moralidade; Contratações temporárias simultâneas á nomeação dos concursados para os mesmos cargos; Estabelecimento de cláusulas restritivas em edital de concurSegunda-feira, 12 de novembro de 2018

109

ATOS DA 1a CÂMARA

so público, consubstanciadas na concessão de pontos a
maior aos candidatos que tinham tempo de serviço prestado a órgãos municipais.
Assim, foi decretada a notificação do Município de Jaguaré, na pessoa de seu representante legal, para que
determinasse a adoção de providências para reconhecer
e declarar a nulidade do concurso público sob pena das
sanções previstas na LC 32/1993, bem como pela aplicação de multa ao responsável, Sr. Rogério Feitani com fundamento no art. 62 da LC nº 32/1993.
Observa-se ás fls. 891/897, que o Ministério Público de
Contas emitiu parecer acolhendo as proposições da área
técnica.
Prosseguindo-se, verifico que ocorreram três aditamentos realizados pela defesa do denunciado (fls.902 e seguintes), culminando em julgamento no Plenário, ocasião em que foi feita defesa oral pelo patrono do Sr. Rogério F. (fls. 941/943, Vol. V).
Dessa feita, após as alegações das teses de defesa, a
MTD 14/2010 (fls. 960/968) julgou parcialmente procedente a Denúncia, pugnando pela irregularidade dos
atos de gestão do Sr. Rogério Feitani, no que tange as seguintes irregularidades: participação em concurso público de parentes dos membros da Comissão para acompanhamento da execução do concurso e julgamento do pedido de isenção da taxa de inscrição e contratações temporárias simultâneas á nomeação de concursados para
os mesmos cargos.
No mais, acolheu esta unidade técnica a tese de insubsistência de cláusulas restritivas no Edital do Concurso
Público 001/2007 em vista da demonstração de que o
referido edital havia sido de fato modificado, passando
a permitir que os candidatos demonstrassem experiência profissional em qualquer esfera administrativa e até
mesmo na iniciativa privada.
A MTD, por fim, sugeriu a adoção de providências para
reconhecer e declarar a anulação do concurso, bem co-

mo aplicação de multa ao ex-Prefeito.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, ás fls. 976/980, entendeu pela ratificação do PPJC
1788/2010 de fls. 891/897, afastando-se o item a.3 da
conclusão, acompanhando os demais itens expostos no
PPJC 2788/2010, fls. 891/897.
Seguindo-se, o voto proferido pelo Conselheiro Relator
(fls. 988/1027), acolhido por unanimidade em Plenário,
resultou no Acórdão TC 342/2010, divergindo quanto ao
entendimento proferido pela MTD referente ao afastamento da irregularidade, discordando também da opinião exarada pela Controladoria Geral Técnica.
O presente Acórdão definiu que fosse julgada procedente a denúncia, considerando irregular o concurso público, aplicando multa ao Sr. Rogério Feitani no valor de R$
1.500,00 VRTE, devendo a quantia ser recolhida ao Tesouro Nacional, conforme art. 59, III, alínea “a” e 62, ambos da Lei Complementar nº 32/93, em vista do certame
padecer de grave vício, o que justifica a sua anulação nos
termos do art. 169 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas, imputando ao gestor as seguintes irregularidades: Participação em concurso público de parentes dos
membros da Comissão para acompanhamento e Execução do Concurso e Julgamento do pedido de isenção da
taxa de inscrição, violando os princípios da impessoalidade e da moralidade; Contratações temporárias simultâneas á nomeação dos concursados para os mesmos cargos em detrimento da convocação de servidores concursados aprovados; Estabelecimento de cláusulas restritivas em edital de concurso público, consubstanciadas na
concessão de pontos e títulos a candidatos com tempo
de serviço público ou privado anterior, comprometendo
a ampla acessibilidade aos cargos públicos.

do de Segurança perante o Tribunal de Justiça, sendo interposto também recurso de reconsideração pelo Sr. Rogério F. (fls. 1/23, vol. I do TC – 9108/2010) pugnando pela anulação do referido Acórdão.
Primeiramente, acerca do recurso impetrado pelo ex-Prefeito, a 8º Controladoria Técnica, por meio da ITR
36/2011 (fls. 32/45, vol. I, do processo 9108/2010) pugnou pelo conhecimento e total improvimento do mesmo, mantendo in totum as irregularidades apontadas no
Acórdão recorrido.
O Parquet se manifestou no mesmo sentido, ás fls. 55/60.
Neste momento, antes de se efetuar a análise do recurso de reconsideração do Sr. Rogério Feitani, verifico que
às fls. 63/73 (vol. I, TC 9108/2010), houve protocolo de
petição subscrita por dezenove candidatos empossados
pelo Concurso Público nº 001/2007, afirmando não terem participado do trâmite processual, o que ofenderia
contraditório e ampla defesa, vez que a decisão exarada por esta C. Corte de Contas que decretou de nulidade do concurso os atingia diretamente. Ademais, pugnaram pela citação de todos os concursados e anulação dos
atos até então proferidos. Ao após, a petição foi recebida
como recurso de reconsideração.

Por fim, foi determinada a notificação do Município de
Jaguaré para que adotasse providências para reconhecer e declarar a nulidade do concurso público, abrindo-se prazo de 30 dias para a interposição de recursos.

Analisada pela ITR 81/2011 (fls. 106/114), que conheceu
do recurso interposto pelos candidatos, opinou a mesma pelo seu provimento, determinando: a citação dos
candidatos aprovados e nomeados no concurso para se
manifestarem; que o atual Prefeito não realizasse novas
nomeações caso existissem candidatos aprovados e não
nomeados; que fosse encaminhada a esta Corte a relação dos candidatos aprovados e nomeados com seus
respectivos endereços para fins de citação e que fosse
comunicada á 7º Controladoria a decisão constante nos
autos para que fossem sobrestadas as possíveis análises
dos registros dos atos pela admissão de pessoal ao concurso, até que nova decisão fosse exarada por este Tribunal.

Da prolação do referido Acórdão, foi impetrado Manda-

O Ministério Público, neste mesmo sentido, emitiu pare-
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cer de fls. 119/125.
Em voto proferido pelo Conselheiro Relator (fls.
153/172), este entendeu pelo não provimento do pedido em relação à anulação dos atos do processo, entendimento este que foi acompanhado pelo Plenário (fls.
174/178, vol. I do TC 9108/2010).
Após, verifico que às fls. 188 (vol. I do TC – 9108) foi protocolizada cópia de juntada da decisão proferida pelo
TJES no mandado de segurança nº 100120004534, impetrado pelos servidores cuja defesa não foi admitida
nos autos, no qual foi determinado o sobrestamento dos
atos do processo nº1697/2008.
Insta salientar que, neste momento processual, foram
encaminhados os autos à 8º Controladoria para que se
manifestasse acerca da sustentação oral realizada pela
defesa do Prefeito.
Assim, acerca da análise da defesa oral realizada pelos advogados do Sr. Prefeito (notas taquigráficas de fls.
174/178), pela 8º Controladoria Técnica (ITD 5/2013, às
fls. 267/270, vol. II do TC – 9108/2010), esta unidade técnica inferiu que restou por prejudicada a sua apreciação
em virtude da decisão exarada pelo TJES, concluindo pelo imediato cumprimento desta determinação judicial,
pugnando pela anulação dos atos do processo desde a
citação do ordenador de despesas com o objetivo de se
realizar a citação dos impetrantes para figurarem na relação processual constante dos autos do TC – 1697/2008.
O Ministério Público de Contas, ás fls. 274, anuiu com o
entendimento sopesado pela ITD 5/2013, determinando
tão somente a citação dos impetrantes da ação do mandado de segurança.
Prosseguindo-se, em decisão Preliminar TC 45/2013 (fl.
284, vol. II do TC 9108/2010), determinou-se a citação
tão somente daqueles que impetraram o referido mandado, ocasião em os mesmos foram citados e juntaram
suas razões de defesa ás fls. 369/383.
Abro parênteses para mencionar que, acerca deste fa-

to (citação dos impetrantes), ao analisar o voto proferido pelo TJES, há a determinação da citação de todos que
pudessem ser atingidos pela decisão deste Tribunal.

ma, não terem participado do processo 1697/2008 para
que pudessem exercer seu direito de defesa, o que culminaria em nulidade do Acórdão.

Contudo, tanto o Ministério Público, quanto a área técnica desta Corte de Contas, pugnaram pela citação apenas daqueles que impetraram o mandado de segurança.

Em sede de liminar, foi determinado então que esta Corte de Contas suspendesse o processo TC 1697/2008 até
que fosse julgado o mérito do mandado de segurança.

Instada a se manifestar a unidade técnica em MTP
119/2015 (fls. 428/436) informou que a citação realizada não estava de acordo com o que fora determinado
pelo Acórdão do TJES, que estabeleceu a citação dos demais interessados atingidos pela decisão.

Sobrestados os autos, veio Acórdão de fls. 1080/1108
proferido pelo Plenário do TJES decidindo pelo provimento do mandado de segurança, determinando que
fosse anulada a decisão deste Tribunal, preservando
os atos processuais praticados no procedimento administrativo impugnado, determinando também a citação
de todos que pudessem ser atingidos pela decisão desta Corte.

Desse modo, determinou que fosse notificado o Prefeito
Municipal para que fornecesse o endereço dos candidatos aprovados dentro do numero de vagas do concurso,
bem como a oitiva dos candidatos aprovados na qualidade de terceiros interessados.
Decisão Monocrática (DECM 1710/2015) acolhendo a
determinação da MTP às fls. 438, determinando a notificação do Prefeito Municipal para que fornecesse o endereço dos candidatos aprovados dentro do número de vagas do concurso, bem como a oitiva dos candidatos aprovados na qualidade de terceiros interessados.

Por fim, manteve-se a eficácia da cautelar proferida por
esta Corte, que determinou o sobrestamento do concurso ora impugnado.
Foi determinada a elaboração de nova ITC, conforme
despacho de fls. 498, visto que, em razão da anulação
do Acórdão TC 342/2010, determinado pelo TJES, surgiu
a necessidade desta Corte de Contas proferir novo julgamento.

Apresentação da listagem dos candidatos pelo Prefeito,
às fls. 476/496, contudo, informou o mesmo que esta se
encontrava incompleta (fls. 445), visto que o concurso
público ocorreu em 2007.

Impende sinalizar que após trâmites processuais, por
meio de sorteio realizado em sessão no dia 10/04/2018,
coube a mim a relatoria, conforme Certidão nº
01299/2018.

Consequentemente, a MTP 1060/2015 (fls. 462/464, vol.
II do TC 9108/2010) considerou, logicamente, que as informações prestadas pelo gestor restavam insuficientes,
pugnando pela aplicação de multa pelo descumprimento desta determinação.

II. FUNDAMENTAÇÃO.

Cumpre ressaltar que, paralelamente, às fls. 1068, vol. VI
do TC 1697/2008, este Tribunal foi informado acerca da
liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança
nº 100120004534, impetrado por vinte e nove candidatos aprovados e empossados pelo referido concurso, perante o Tribunal de Justiça do Estado, afirmando, em suwww.tce.es.gov.br

Encaminhados os autos ao NEC para elaboração de ITC
(654/2017, fls. 1110/1159) para análise da manifestação dos candidatos, enunciou esta área técnica, preliminarmente, que fosse declarada a nulidade do Acórdão
TC 342/2010 pelo Plenário, preservando-se, contudo, os
atos processuais instrutórios praticados anteriormente a
sua edição.
Cumpre asseverar que coube a unidade técnica a análise, neste momento, de apenas três irregularidades remanescentes que se encontram ás fls. 369/383, vol. II do
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TC 9108/2010, juntamente com a apreciação das teses
de defesa apresentadas pelos terceiros interessados e da
suposta irregularidade consistente no desatendimento à
Decisão Monocrática (DECM 1710/2015) pelo ex-Prefeito.
Dito isso, passo a análise, primeiramente, das defesas
técnicas apresentadas pelos 24 candidatos aprovados no
concurso que se encontram às fls.369/383, vol. II do TC
91.
II.1 – PRELIMINARMENTE:
II.1.1 Da incidência da teoria do fato consumado – Preliminar apresentada pelos terceiros interessados.
Preliminarmente, foi levantado pelos defendentes a incidência da teoria do fato consumado consubstanciada na
afirmação da ocorrência de certo lapso temporal decorrido entre a realização do concurso até a presente data,
e de já estarem os candidatos devidamente empossados
e em exercício, o que iria de encontro ao princípio da segurança jurídica.
A ITC 654/2017 aludiu que, acerca deste tema, já existe entendimento pacificado na Corte Suprema pela não
aplicação da aludida teoria do fato consumado quando
se tratar de justificativa para a manutenção de candidato em cargo público, em decorrência de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária,
não acolhendo, portanto, tal justificava, juntando aos autos o seguinte julgado.
Recurso Extraordinário 608.482/RN
Relator: Min. Teori Zavascki
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO
ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO
DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não é compatível com o regime constitucional de

acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo,
sob fundamento de fato consumado, de candidato não
aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento
judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança
legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a
execução provisória das decisões judiciais, fundadas que
são em títulos de natureza precária e revogável, se dá,
invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem
a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão
para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.
3. Recurso extraordinário provido. Decisão: O Tribunal,
por maioria, deu provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator. Vencidos os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux, que negavam provimento ao recurso. Falou, pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace Maria
Fernandes Mendonça, Secretária Geral de Contencioso.
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski,
Vice-Presidente no exercício da Presidência. Plenário
07.08.2014 (g.n).

STJ. 1ª Turma. AgRg no RMS 42.386/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 15/05/2014.
Não há falar em aplicação da teoria do fato consumado nas hipóteses em que a participação do candidato no
concurso foi autorizada por medida judicial precária. (...)
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RMS 30.094/SC, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/08/2014.
O STF entende que a posse ou o exercício em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório
não implica a manutenção, em definitivo, do candidato
que não atende a exigência de prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/88), valor constitucional
que prepondera sobre o interesse individual do candidato, que não pode invocar, na hipótese, o princípio da proteção da confiança legítima, pois conhece a precariedade da medida judicial.
STF. Plenário. RE 608482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 7/8/2014 (repercussão geral) (Info 753).
Assim, constato que ao presente caso aplica-se o entendimento exposto acima, isso porque já havia sido determinada por esta própria Corte de Contas o sobrestamento do Concurso Público em decisão que se encontra às
fls. 239/240, vol. II do TC 1697/2008, que até o presente
momento não foi revogada.

Pois bem. Levando-se em consideração o exposto, verifico que há vasto entendimento no sentido de que não
há manutenção da posse ou do exercício em cargo público quando se tratar de decisão judicial de caráter provisório, vejamos:

Pela análise deste tipo de decisão, é possível inferir que
após a Denúncia (ocorrida em curto lapso temporal desde a realização do Concurso Público) foi sobrestado o
certame, o que nos leva a entender que os candidatos
nomeados somente se encontram no cargo por força de
uma determinação judicial precária, ensejando a aplicação, por conseguinte, do entendimento sopesado pela
Área Técnica e acolhido pelo Parquet.

A jurisprudência, tanto desta Corte quanto do STF, está firmemente orientada no sentido de rejeitar a invocação da teoria do fato consumado para consolidar situação constituída por força de liminar posteriormente
cassada, sob pena de perpetuar situação contrária à lei.

II.1.2 Cerceamento de defesa – Preliminar apresentada
pelos terceiros interessados.

O Ministério Público de Contas anuiu com todas as considerações feitas pela área técnica, em parecer de fls.
1164.
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Dessa forma, endosso plenamente o que propõe a área
técnica e Ministério Público, não acolhendo a preliminar
de incidência do fato consumado suscitada.
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Seguindo-se, foi também arguido pelos defendentes a
tese de cerceamento de defesa. Neste sentido, alegam
as partes que os termos de citação emitidos não foram
acompanhados da cópia da Denúncia ou outra peça que
indicasse quais irregularidades estavam sendo apontadas para a anulação do certame, ferindo-se o contraditório e a ampla defesa.
A ITC 654/2017 alegou que os defendentes qualificam-se
como terceiros interessados, e, nesta qualidade, é possível que ingressem na relação jurídica por meio de duas
vias: ou pelo próprio requerimento do interessado, ou
de ofício por decisão do Relator.
Assim, esta unidade técnica diferencia a classificação do
terceiro interessado e do responsável, tratando-os como
partes distintas na relação processual, levando ao não
acolhimento desta preliminar, senão vejamos:
Ora, é evidente que ao “interessado” não serão apontados indícios de irregularidades uma vez que a sua presença no processo não decorre da imputação de conduta que guarde relação de causalidade com possíveis
anomalias detectadas, mas sim, da possibilidade de decisão deste Tribunal afetar-lhe o patrimônio jurídico, comumente em decorrência da determinação de anulação
de ato administrativo ou contrato favorável ao “interessado”. Em outras palavras, para que fique claro, o “interessado” não se defende de indícios de irregularidade porventura apontados na instrução do processo, mas
sim, defende a higidez do ato ou contrato que pode vir a
ter sua nulidade reconhecida por esta Corte de Contas.
Dito isto, fica fácil aferir que não houve “cerceamento de
defesa” aos terceiros interessados que apresentaram a
peça de defesa de fls. 369-383 (vol. II do TC 9108/2010).
Ora, cerceamento haveria caso estes interessados (em
total de 24) não houvessem sido chamados para intervirem no presente processo, entretanto, face à determinação plenária de suas oitivas contida na Decisão Preliminar TC 045/2013 (fl. 284, vol. II do TC 9108/2010) resulta
suplantada qualquer alegação nesse sentido, prova disso

é a apresentação da robusta defesa presente nos autos e
ora em análise. Assim sendo, opina-se pelo não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

do TC 9108/2010), resta por suprimido qualquer cerceamento ao contraditório, razão pela qual não acolho esta preliminar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
anuiu in totum com o entendimento apresentado pela
ITC.

II.2 – MÉRITO:

Pois bem. Quanto ao ingresso dos ora peticionantes como terceiros interessados, necessário de faz tecer algumas considerações que passo a expor.
Primeiramente, é sabido que a decisão é direcionada à
parte que compôs a relação jurídica processual e não em
relação a terceiros. Entretanto, podem existir casos excepcionais em que a decisão possa vir a atingir a esfera
jurídica de terceiros.
Assim, de início a composição processual é direcionada
ao responsável pela coisa pública, o qual possui o dever
de prestar esclarecimentos sempre quando solicitado.
Desta angularização processual formada com o responsável, na qual resulta de uma decisão administrativa, pode ocorrer de um terceiro ser afetado reflexamente na
sua esfera moral e jurídica. Diante desta hipótese, surge a necessidade, portanto, de se admitir a participação
de terceiros quando comprovado o interesse jurídico na
causa.
Sustentam Sérgio Ferrar e Adilson Abreu Dallari:
“Sempre que o patrimônio jurídico e moral de alguém
puder ser afetado por uma decisão administrativa deve a
ele ser proporcionada a possibilidade de exercitar a ampla defesa”.
Posto isso, e compulsando os autos, verifico que, assim
como aludido pela área técnica, teria acontecido cerceamento de defesa somente no caso de não ter ocorrido
qualquer manifestação por parte dos interessados, vez
que, neste caso concreto, de fato a decisão impugnada
atinge a esfera jurídica dos peticionantes.
Contudo, no momento em que se verifica a apresentação da peça de defesa dos mesmos (fls. 369/383, vol. II
www.tce.es.gov.br

II.2.1 Participação, em concurso público, de parentes
dos membros da Comissão para Acompanhamento da
Execução do Concurso Público e Julgamento do Pedido
de Isenção da Taxa de Inscrição (Referência: item 4 da
ITI 741/2008)
Conforme se verifica, a ITI 741/2008, de fls. 220-226, vol.
II do TC 1697/2008 aponta irregularidade quanto à participação no Concurso Público ora impugnado de candidatos que possuíam relação de parentesco com membros
que compunham a Comissão para Acompanhamento da
Execução do Concurso e Julgamento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição.
Restou assentado que na designação dos servidores
(Portaria nº 082/2007 (fls. 158, vol. I do TC 1697/2008)
encontra-se o nome dos Srs. Wanderley Antônio Croscopp, Rosânia Calvi e Eliana Salvador Ferrari.
A relação de parentesco foi então identificada (item 5 do
RA-D 31/2008) entre o Sr. Reginaldo Pinto Ferrar, apontado como cônjuge da senhora Eliana Salvador Ferrari;
Evanir Maria Delaia Salvador, apontada como mãe da
senhora Eliana Salvador Ferrari; Edson Delaia Salvador,
apontado como irmão da senhora Eliana Salvador Ferrari; Sandra Aparecida Coco Croscopp apontada como cônjuge do Sr. Wanderley Antônio Croscopp e a Sra. Ana Inês
Morelo Calvi, como cunhada da senhora Rosânia Calvi.
A ITI 741/2008 concluiu que, em vista dessas relações teria ocorrido violação dos princípios da impessoalidade e
moralidade.
Em sede de defesa (fls. 369/383, vol. II do TC 9108/2010),
alegam os peticionantes que o certame foi conduzido
através da contratação de uma empresa privada, afirmando que tal Comissão limitava-se tão somente ao
acompanhamento da realização do concurso, não partiSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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cipando a mesma da elaboração das provas e fixação dos
critérios de pontuação, bem como não realização processo de seleção, não havendo que se falar, portanto, em
qualquer nulidade.
A ITC 654/2017, em síntese, entendeu que a Portaria nº
082/2007 não especificou quais seriam as atribuições
dos membros da referida Comissão. Assim, de acordo
com esta unidade técnica, a ausência de discriminação
das atividades dos membros da Comissão, presumem
que, assim como o nome da própria da própria Comissão, estariam tais servidores adstritos apenas a acompanhar a execução do concurso público e julgar os pedidos
de isenção de taxa de inscrição.
Alude também esta área técnica que, de fato, houve contratação de empresa privada para a realização do Concurso (Empresa Fokus Pesquisa e Serviços LTDA, fls.
160/186, vol. I do TC 1697/2008), não havendo qualquer evidência nos autos de que a Comissão teria atuado como examinadora ou como organizadora do certame, restringindo-se tão somente ao acompanhamento da execução e do julgamento do pedido de isenção
da taxa de inscrição, não se podendo presumir, portanto, que houve participação dos membros na aplicação e
correção das provas, o que poderia ensejar a nulidade
total do Concurso.
Pugnando pelo não acolhimento da apontada irregularidade, o Ministério Público de Contas também se manifestou no mesmo sentido às fls. 1164.

ne quais atividades eram de fato desempenhadas pela
dita Comissão.
Diante disso, conclui-se que esta Comissão estaria ligada
apenas no que toca ao acompanhamento da execução e
também do julgamento dos pedidos de isenção de taxa
de inscrição, que por si só não macula o concurso.
Sobre o tema, em que pese a ausência de discriminação
das atividades que seriam desempenhadas pela Comissão, indicação esta que se faz necessária nestes casos,
não há como se presumir que os membros também participaram da aplicação e correção das provas.
Para que ocorra a imputação de um dano, é necessário
que existam evidências concretas da ocorrência do mesmo, sendo imprescindível a indicação de documentos ou
qualquer outra instrução probatória.
Sobre o tema, trago a baila o entendimento desta Corte
no que se refere a imputação de dano presumido ao gestor, podendo se fazer uma analogia com o presente caso:
Contrata administrativo. Liquidação de despesas. Impossibilidade de imputação de ressarcimento por dano presumido
ACÓRDÃO TC- 564/2016 - SEGUNDA CÂMARA
(...) Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada na Câmara Municipal de Afonso Cláudio, referente ao exercício financeiro de 2008, sob a responsabilidade do senhor (...).

Ao compulsar os autos, verifico que a ITI 741/2008, de
fls. 220/226, vol. II do TC 1697/2008, aponta como irregularidade que a suposta participação de parentes no
referido Concurso de membros da Comissão para Acompanhamento da Execução do Concurso e Julgamento do
Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição levaria a nulidade do certame.

Identificou a unidade técnica que a liquidação de despesas do combustível consta irregularidades vez que
não há efetiva comprovação da realização das mesmas
ou realizadas de forma irregular, como ausência de
cupons fiscais citadas em notas fiscais; cupons fiscais
sem identificação de placa de veículo; ausência de registro de quilometragem, entre outros, sugerindo o ressarcimento de R$ 23.358,90.

Das alegações aventadas, constato que a afirmativa ventilada pela ITI se deu em cima de uma presunção, pois
não há qualquer documentação nos autos que discrimi-

Observou-se, ainda, que em decorrência do Contrato
nº 09/2008 referente à contratação de serviços com o
fornecimento de pessoal para o desenvolvimento de atiwww.tce.es.gov.br

vidades   de   servente,   motorista,   telefonista,   porteiro   e   recepcionista,   havia divergência entre a nota da
liquidação e da nota fiscal, sugerindo a devolução de R$
26.495,36.
Em sede de defesa oral, trouxe o Responsável, declarações do Diretor da Câmara e motoristas, onde afirmam
ser comum a ocorrência de erros por parte dos frentistas
e apresentação de falhas e anomalias no sistema emissor dos cupons, motivo pelo o qual era emitido o valor
sem valor fiscal, constante de um bloco de comandas para se efetuar o controle de abastecimentos, após os
cupons e as comandas eram consolidados promovendo a emissão do documento fiscal.
Ressalta, ainda, que os pagamentos foram autorizados
após a liquidação realizada pelo setor competente e
dos atestes de que o produto foi devidamente consumido pelo ente público.
O Responsável não trouxe argumentação em relação à
irregularidade nas despesas decorrente do Contrato nº
09/2008 que tinha por objeto a prestação de serviços de
fornecimento de pessoal.
Analisando os autos, de fato, os documentos acostados
apontam impropriedades que dificultam e/ou prejudicam uma análise precisa e clara das despesas, entretanto, também é fato de que o posicionamento deste
Tribunal na época dos fatos, não chamava aos autos
todos aqueles que participaram do ato que pudessem gerar alguma irregularidade ou ainda causar prejuízo ao erário, imputando, tão somente, ao ordenador de despesas.
Ressalte-se que diversos tribunais pátrios já vêm
afastando a possibilidade de condenação ao ressarcimento em caso de dano presumido, (...)
ACÓRDÃO TC-609/2017 – SEGUNDA CÂMARA
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada na Câmara Municipal de Mimoso do Sul, referente
ao exercício financeiro de 2009, sob a responsabilidade
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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do Sr. (...) – Presidente da Câmara; (...), e (...).
(...) LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE DA AUSÊNCIA
DE RELATÓRIO DISCRIMINATIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Em sede de auditoria, a unidade técnica visualizou que
os serviços de Assessoria executados pelas sociedades
empresárias (...) e (...), decorrentes de contratos firmados nºs 001/2009 e 004/2009, respectivamente, não
apresentaram documentação hábil para demonstrar a
execução dos serviços.
Inicialmente, a responsável (...), em sede defesa, alega que as notas fiscais apresentadas à Administração
foram devidamente atestadas pela Contadora da Câmara e, alega que se tivesse sido solicitados os relatórios de atividades na ocasião da auditoria, os mesmos
teriam sido disponibilizados imediatamente, fazendo
juntada de documentos comprovando sua alegação.
(...) alega que a Lei 4.320/1964 não obriga a apresentação do relatório discriminativo das atividades, necessitando, de acordo com o Artigo 63, §2º, e inciso II, documento comprobatório referente a comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
(...) Alega que seus serviços então comprovados mediante as notas fiscais com os devidos “atestes” da Contadora
da Câmara Municipal, bem como, declarações do então
vice-presidente, 1º Secretário e Tesoureiro confirmando
a execução dos serviços.
Pois bem, compulsando os autos, observo, às fls.131/164,
Relatórios de Atividades referentes aos meses de fevereiro a dezembro de 2009, informando que foram prestados os serviços de assessoramento no controle das despesas empenhadas e não liquidadas e das liquidadas e
não pagas; acompanhamento e análise mensal de gastos
com Pessoal, com emissão de relatórios gerenciais; auxílio na elaboração de Relatórios Contábeis; Assessoramento ao setor contábil para o fechamento do exercício

financeiro de 2009; assessoria na conciliação bancária
para verificação do saldo financeiro com o saldo contábil; assessoramento na análise contábil dos lançamentos
contábeis no exercício; assessoramento no levantamento da aplicação com pessoal; assessoramento na movimentação das entradas e saídas dos materiais de consumo e matérias permanentes no almoxarifado da Câmara
Municipal; assessoramento nos levantamento dos bens
móveis registrados no balanço patrimonial; reunião como o presidente da casa explanando a situação contábil, ressalvando a necessidade de concurso público para
preenchimento de vagas conforme estrutura administrativa; reunião com os servidores da Câmara traçando planejamento estratégico para o exercício de 2010; consultoria e assessoria na elaboração e análise dos Anexos LRF
e LRFWEB, referente ao Relatório Resumido de Execução
Orçamentária.
Constam, às fls.278/282, Declarações dos senhores (...) –
Contadora, (...) – Tesoureiro, (...) – Vereador,(...) – Vereador, (...) – Vereador, todos da ocasião dos fatos, afirmando que os serviços foram devidamente prestados, cumprido o contrato como pactuado, atendendo de forma
satisfatória a execução contratual.
Os relatórios apresentados, ao meu sentir, trazem os serviços que foram prestados em consonância com o objeto
pactuado, não obstante, não visualizei nos autos outras
diligências adotadas pelo corpo técnico no sentido de
colher informações de servidores, como também, observar se e como os serviços contábeis estavam sendo realizados, o que, por si só, entendo ser temerária a imputação de ausência de prestação de serviços, dada a precariedade da instrução processual, além de constar nos autos documentos e declarações de servidores e vereadores na época afirmando que os serviços foram prestados.
Não obstante os precedentes contundentes acima mencionados, este Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo também já possui precedentes sobre o afastamento da imputação de ressarcimento nos casos de danos
www.tce.es.gov.br

meramente presumidos, conforme se extrai dos votos
proferidos pelo Ilmo. Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun nos autos dos Processos TC 4014/2009,
TC 7042/2009 e TC 5838/2009, que utilizaram como razão de decidir os precedentes do STJ (...).
ACÓRDÃO TC-788/2016 – PLENÁRIO
Assim, firmo minha convicção no sentido de que ainda
que reconheça a existência de falhas formais, estas não
são suficientes para condenar os responsáveis à devolução dos valores totais despendidos, sob pena de se configurar ressarcimento por dano presumido, rechaçado
pela jurisprudência dominante do STJ. Precedentes do
REsp nº 1.181.806 – SP (2010/0034417-0) e pelas decisões desta Corte de Contas citadas acima pela área técnica: (...)
Nessa linha de raciocínio, bem como já sopesado pela
equipe de auditoria (Instrução Técnica Conclusiva) não
há como se apurar a ocorrência da irregularidade apontada levando-se em consideração tão somente a presunção de participação, maculando todo um certame em
que, inclusive, os candidatos aprovados já se encontram
empossados e em exercício.
Nesse passo, resta prejudicada a análise da suposta ilegalidade, pois a decretação da nulidade do certame depende da indicação e comprovação expressa e cristalina da participação da Comissão na correção e aplicação
das provas.
Em vista do exposto, afasto a presente irregularidade,
recomendando-se, contudo que os próximos certames
indiquem expressamente quais as atribuições serão desempenhadas pela Comissão designada para o acompanhamento e execução do mesmo.
II.2.2 Contratações temporárias simultâneas à nomeação de concursados para os mesmos cargos (Referência:
item 5 da ITI 741/2008)
Restou indicado pela ITI 741/2008 (fls. 220/226, vol. II do
TC 1697/2008), que, em que pese às aprovações advinSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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das do Concurso Público nº 001/2007, foi realizada paralelamente a contratação temporária de diversos servidores durante o ano de 2008.
Assim, noticiou esta unidade técnica que as contratações temporárias se deram nos seguintes cargos: vigia
(44 contratações); operador de máquinas leves (01 contratação); auxiliar administrativo (01 contratação); auxiliar de secretaria escolar (13 contratações); fiscal de tributos (01 contratação) e técnico em agropecuária (01
contratação), fato este que ofenderia o inciso II do art.
37 da CF/1988.
Em sede de defesa, alegam os interessados (fls.381, vol.
II do TC 9108/2010) tão somente que tal irregularidade
não interfere na probidade do concurso.
Posteriormente a ITC 654/2017 assim concluiu:
[...] conclui-se que as contratações temporárias de 61
(sessenta e um) servidores, no decorrer do exercício de
2008, não infringiram o art. 37, II, da CF/88 - dispositivo
que prevê a obrigatoriedade da realização de concurso
público para investidura em cargo ou emprego público
– eis que do conteúdo probatório dos autos resulta evidenciado que, entre os exercícios de 2007 a 2009, a Prefeitura Municipal de Jaguaré encontrava-se em processo de substituição de pessoal com vínculo precário (temporários e comissionados) por servidores admitidos pela
via constitucional e democrática do concurso público, esforço este que, forçoso reconhecer, demanda certo tempo, não podendo as necessidades dos administrados ficarem à espera até que se complete todo o ciclo necessário à admissão dos servidores efetivos (contratação
da realizadora do concurso público, publicação do edital, inscrição de candidatos, realização das provas, divulgação do resultado, homologação, nomeação, empossamento e entrada em exercício dos aprovados).
Tal entendimento foi igualmente acompanhado pelo parecer ministerial.
Da leitura do exposto, convém destacar primeiramente

que embora tenha ocorrido a contratação de servidores
temporários na época das aprovações, tal fato não infere na lisura do certame, isto é, não há nexo causal entre
tais contratações e a nulidade do mesmo. Portanto, o liame da irregularidade aqui apontada diz respeito tão somente à validade ou não das contrações temporárias, e
não em relação a nulidade do concurso.
Depreende-se dos documentos acostados aos autos que
vários candidatos aprovados não tomaram posse, o que
levou a contratação temporária (e urgente), em virtude
da necessidade da continuação do serviço.
É sabido que até a efetiva entrada em exercício dos candidatos aprovados há considerável lapso temporal, o que
pode vir a prejudicar a prestação de algum serviço que
não possa ser interrompido.
Assim, em conformidade com o que propõe a área técnica bem como o Ministério Público, afasto esta irregularidade.
II. 2.3 Estabelecimento de cláusulas restritivas em edital de concurso público (Referência: ITI 699/2009).
Foi noticiado pela ITI 699/2009 (fls. 737-762, vol. IV
do TC 1697/2008) que o edital do Concurso Público nº
001/2007 atribuía pontuação extra (item 8.1 do edital) aos candidatos que comprovassem tempo de serviço prestado ao Município, o que violaria os princípios da
igualdade e impessoalidade.
Na peça de defesa apresentada pelos terceiros interessados, estes apontaram o fato de que não haveria qualquer
nulidade na atribuição de pontuação extra aos candidatos que possuíssem experiência prévia, aduzindo inclusive que esta própria Corte de Contas adotou o mesmo
critério de avaliação em concurso previsto no Edital nº 1
– TCEES, de 19 de setembro de 2013).
Compulsando os autos, verifico que em relação a esta irregularidade, fora realizada defesa oral pelos advogados
do ex-Prefeito (notas taquigráficas de fls. 941/943, vol. V
do TC 1697/2008), na qual houve a indicação da existênwww.tce.es.gov.br

cia de uma errata (fl. 954, vol. VI do TC 1697/2008) emitida posteriormente à publicação do edital, estendendo
pontuação extra a candidatos que comprovassem experiência profissional pretérita na Administração Pública
ou na iniciativa privada.
Tal fato foi reconhecido pela MTD 14/2010 (ás fls.
960/968, vol. VI do TC 1697/2008), que, entendendo que
a anomalia restou posteriormente sanada, pugnou pelo
afastamento.
Discordando do entendimento, a CGT (às fls. 972/973
(vol. VI do TC 1697/2008) entende que a errata emitida pelo Município não é capaz de sanar a irregularidade,
violando os princípios do livre acesso ao Concurso Público e da isonomia.
A ITC 654/2017, divergindo do entendimento exarado
pela CGT, manifestou-se pelo afastamento de tal irregularidade, fundamentando, em síntese, que a atribuição
de pontuação pelo exercício profissional anterior (em
qualquer área pública ou privada) não se configura como
cláusula restritiva, vez que o que não se poderia ocorrer
é que se privilegiasse a experiência profissional de certo
candidato em determinado setor ou experiência profissional exercida apenas na administração pública, o que
não veio a ocorrer no caso concreto.
Por fim, manifestou-se o Ministério Público de contas
pelo afastamento da irregularidade, acolhendo as justificativas exaradas pela ITC 654/2017.
Considerando os argumentos trazidos pelas áreas técnicas, bem como aqueles apresentados pelos defendentes, acolho a manifestação contida ITC 654/2017, senão
vejamos.
Conforme se verifica, foi apresentado pelo ex-Prefeito errata emitida posteriormente, atribuindo idêntica pontuação aos candidatos que demonstrassem tempo de serviço prestado tanto na área pública quanto na
privada, conforme já verificado em fl. 954, vol. VI do TC
1697/2008.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Ora, se a própria Administração reconheceu o erro e promoveu sua correção, entendo que o vício apontando restou sanado pela mesma. Tal conduta da administração
de rever seus próprios atos encontra respaldo, inclusive, tanto em sede doutrinária como jurisprudencial, momento em que trago a baila o que prescreve Hely Lopes
Meirelles, em sua obra “Direito Administrativo Brasileiro” 12ª ed, págs. 369/370):
A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com
igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos
de admissão dos concorrentes para melhor atendimento do interesse público.
O desembargador federal Souza Prudente, do TRF da 1º
Região, com arrimo na jurisprudência do respectivo tribunal, já se manifestou no seguinte sentido:
[...] a adoção de critérios para a seleção de candidatos,
em concurso público, não obstante se encontre dentro
do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade.
Não obstante, é sabido que constitui prática rotineira
adotada por qualquer pessoa jurídica que pretende realizar uma contratação, definir o perfil do candidato para ingresso em quadro funcional, de acordo com as atividades que serão exercidas pelo mesmo, sendo razoável
estabelecer-se um prazo mínimo de experiência no exercício das atividades a serem desenvolvidas pelo candidato aprovado, tendo o empregador o direito de estipular
condições e requisitos que entender necessários, por se
referirem diretamente à natureza e à complexidade das
atividades inerentes ao cargo.
No âmbito da Administração Pública o tema é tormentoso, contudo já pacificado o entendimento de que é possível a exigência de experiência profissional para as atividades que demandam maior complexidade com o fim de
atender o princípio da eficiência introduzido na CF através da EC nº 19/98 que deu respaldo jurídico para a con-

cretização de mudanças que se faziam imprescindíveis
para a modernização da máquina administrativa do Estado brasileiro.
Assim, entendo que a atribuição de pontuação extra a
candidatos que desempenharam função pública não
possui qualquer irregularidade, vez que também foi
oportunizada a pontuação para aqueles que atuaram em
instituições privadas consoante dispõe o item 8.1 do Edital em análise.
A prova de títulos é cada vez mais comum nos concursos
públicos para cargos de nível médio e superior e, quanto maior a concorrência, maior peso a avaliação pode ter
sobre quem vai assumir a vaga. Possui caráter classificatório, apenas acrescentando pontos ao candidato que a
possui, e não eliminatório, conforme se apresenta no caso concreto.
Cristiana Fortini, Doutora em Direito Administrativo pela UFMG e Virginia Kirchmeyer Vieira, Mestre em Direito
Administrativo pela UFMG, em artigo publicado na REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS
GERAIS Edição Especial — ano XXVIII 64 comentam acerca da ponderação na prova de título, ressaltando o entendimento do Ministro Carlos Britto que assim asseverou:
Servem tão somente como critério de classificação dos
candidatos, até porque se ostentassem natureza eliminatória, fariam com que os candidatos carecedores de
densos currículos (os mais jovens e mais pobres, principalmente) já entrassem para a prova de conhecimento
com a obrigação de saber mais do que os outros. E é intuitivo que tal obrigação antecipada de saber mais lesionaria o princípio da igualdade. Também não se pode
ignorar que os títulos podem revelar, no máximo, e a
depender da sua natureza, apenas o conhecimento presumido. Desde logo se percebe que a análise dos títulos
não tem o condão de identificar o candidato portador
de maior conhecimento. As provas, e apenas elas, permitem inferir quão preparado o concorrente está. Não
www.tce.es.gov.br

é por outra razão que a Constituição da República inadmite concurso público limitado à investigação e valoração dos títulos, exigindo, ao revés, provas em todo concurso público. Os títulos, ainda que possam revelar experiências, a depender do que venha a ser reconhecido como título hábil em dado certame, não traduzem o
mecanismo correto para a avaliação do mérito. Por isso,
a avaliação dos títulos assume caráter acessório, complementar e ancilar quando comparada às provas de conhecimento.
Em se tratando de cargo público é certo que a Constituição Federal aborda a necessidade de utilização da modalidade “provas e títulos” nos cargos em que exijam maior
complexidade/especialidade, contudo, acredito não ser
dessarazoada a pontuação referente aos títulos constantes no Edital ora analisado em razão de ser uma melhor forma, para a Administração, de selecionar candidato mais apto para o exercício das atividades, mesmo que
presumido seu conhecimento, bem como, observo que a
pontuação extra atribuída é de 2 pontos por ano trabalhado, enquanto que a prova objetiva é 30 pontos com
peso dois, contendo algumas disciplinas inclusive caráter eliminatório.
Assim, ao meu sentir, a pontuação encontra-se dentro
dos níveis da razoabilidade e proporcionalidade, razão
pela qual entendo pelo afastamento desta irregularidade.
II.2.3. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE PELO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO DECM 1710/20 EMANADA DESTE
TRIBUNAL
Foi determinado por meio da Decisão Democrática
1710/2015 que o ex-Prefeito apresentasse a esta Corte
de Contas a relação dos candidatos aprovados dentro no
número de vagas do Concurso ora analisado, com seus
endereços, tendo em vista a sugestão da MTP 119/2015
ás fls. 428-436, vol. II do TC 9108/2010.
Notificado, o Sr. Rogério Feitani, conforme fls. 447/458,
forneceu a listagem, contudo o mesmo afirmou estar inSegunda-feira, 12 de novembro de 2018

117

ATOS DA 1a CÂMARA

completa tendo em vista que o certame teria ocorrido
em 2007, fato que impossibilitava o fornecimento do endereço atualizado dos candidatos.
Em vista da incompletude de informações, o então Conselheiro Relator expediu citação ao senhor Rogério Feitani (fls. 466-467) para que justificasse o descumprimento
da DECM 1710/2015, ante a possibilidade de cominação
de sanção legal.
Em sede de defesa (Ofício nº 036/2016 de fl. 475, vol. II
do TC 9108/2010) alega o ex-Prefeito que teria ocorrido um equívoco por parte do setor de Recursos Humanos do Município, momento em que forneceu a listagem
atualizada a partir de fls. 476 do vol. II do TC 9108/2010.
A ITC 654/2017 pugnou pela manutenção da irregularidade e consequente aplicação da multa, afirmando que
a justificativa levantada pelo responsável não era plausível e muito menos capaz de justificar o descumprimento
da DECM 1710/2015.
No mesmo sentido, o Parquet.
Neste ponto, verifico que o liame da irregularidade diz
respeito tão somente ao descumprimento da DECM
1710/2015.
Dessa feita, verifico que apesar de em um primeiro momento o responsável ter apresentado informações desatualizadas, posteriormente a suposta irregularidade veio
a ser sanada, visto que o mesmo trouxe aos autos a listagem completa e atualizada dos candidatos, conforme fl.
476/491, vol. II do TC 9108/2010.

consecução dos seus objetivos.
No mesmo sentido, Izaías Dantas Freitas, em artigo publicado sobre o título “A finalidade da pena no Direito
Administrativo Disciplinar” afirma:
Quando se tem em vista a finalidade da pena, não se
pode deixar de focalizar o princípio da proporcionalidade, pois, por meio dele, permite-se que cada servidor infrator da norma legal receba a reprimenda proporcional
ao dano cometido. Não seria razoável aplicar-se a demissão a um servidor público em função de um ato que
não gerou maiores prejuízos para o serviço público, pois
isso significaria subverter a ordem jurídica, retrocedendo-a a patamares vigentes nos tempos primitivos da humanidade, quando a resposta à agressão era desproporcional ao dano. Exige-se, portanto, que a Administração
adote as medidas punitivas na quantidade e intensidade necessárias ao atingimento da finalidade almejada.
Em vista do exposto e entendendo não ser razoável a
aplicação de multa ao Sr. Rogério Feitani, não acolhendo
a sugestão técnica e ministerial.
Pelo acima exposto, acolhendo o entendimento técnico
e ministerial e considerando a possibilidade de anulação
do Acórdão TC 342/2010 proferido pelo Plenário, razão
pela qual trata de sua competência, VOTO no sentido de
que este Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

A meu ver, seria desproporcional a aplicação de qualquer
penalidade neste caso, ainda que em caráter pedagógico, visto que a conduta do Sr. Rogério Feitani não trouxe qualquer prejuízo ao regular processamento do feito,
tendo o mesmo sanado a irregularidade posteriormente.

1. ACÓRDÃO

Pelo princípio da proporcionalidade afirma Juarez Freitas em sua obra “O Controle dos Atos Administrativos e
os Princípios Fundamentais”, p. 56, que o Estado não deve agir com demasia, tampouco de modo insuficiente na

1.1 RECONHECER a nulidade do Acórdão TC 342/2010,
prolatado em 07/10/2010 nos autos do Processo TC
1697/2008, preservando-se os atos processuais instrutórios praticados anteriormente à sua edição, na forma

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:
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dos artigos 367, caput, e 369, § único, do RITCEES (Res.
261/2013);
1.2 REJEITAR as preliminares referente à: Incidência da
Teoria do Fato Consumado e Cerceamento de Defesa;
1.3 ACOLHER as alegações do Sr. ROGÉRIO FEITANI, afastando as irregularidades: i) Participação, em concurso público, de parentes dos membros da Comissão para Acompanhamento da Execução do Concurso Público e Julgamento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição (Referência: item 4 da ITI 741/2008); ii) Contratações temporárias simultâneas à nomeação de concursados para os mesmos cargos (Referência: item 5 da ITI
741/2008); e iii) Estabelecimento de cláusulas restritivas
em edital de concurso público (Referência: ITI 699/2009);
1.4 JULGAR IMPROCEDENTE a denúncia, com base no
inciso I do artigo 95 da Lei Complementar 621/2012;
1.5 DEIXAR DE APLICAR a multa referente ao descumprimento da DECM 1710/2015 nos termos do presente
voto;
ARQUIVAR os autos TC 9108/2010 com espeque no artigo 330, IV do RITCEES;
1.7 TRASLADAR o presente voto e acórdão promovendo
a juntada nos autos TC 9108/2010;
1.8 DAR ciência ao Sindicato Denunciante (SINDSMAJ)
do teor desta Decisão conforme art. 307, § 7º, da Res.
TC 261/2013, bem como, que os atos processuais subsequentes sejam cientificados aos advogados constituídos
nos autos, em conformidade com o disposto no art. 359,
§ 8º, da Res. TC 261/2013 (RITCEES).
1.9 REMETER os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção do
acórdão deste julgamento, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.10 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária do
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018

118

ATOS DA 1a CÂMARA

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 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

ACÓRDÃO TC-1123/2018 – PLENÁRIO
Processos:

04145/2016-1, 05259/2017-5

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Levantamento
UGs: PM - Prefeitura Municipal de Vila Valério, PMA -

Prefeitura Municipal de Alegre, PMA -Prefeitura Municipal de Anchieta, PMA - Prefeitura Municipal de Apiacá, PMA – Prefeitura Municipal de Aracruz, PMAB - Prefeitura Municipal de Águia Branca, PMAC – Prefeitura
Municipal de Afonso Cláudio, PMAC - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, PMADN -Prefeitura Municipal de
Água Doce do Norte, PMARN - Prefeitura Municipal de
Alto Rio Novo,PMAV - Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, PMB - Prefeitura Municipal de Brejetuba, PMBEPrefeitura Municipal de Boa Esperança, PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, PMBJN- Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de SãoFrancisco, PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica, PMC - Prefeitura Municipal de Castelo,
PMC- Prefeitura Municipal de Colatina, PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, PMCC -Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, PMDM - Prefeitura Municipal de Domingos Martins, PMDRP - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, PME – Prefeitura Municipal de Ecoporanga, PMF - Prefeitura Municipal de Fundão, PMG - Prefeitura Municipal de Guaçuí,
PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari, PMGL - Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, PMI - Prefeitura Municipal de Iconha, PMI - Prefeitura Municipal de
Ibatiba, PMI - Prefeitura Municipal de Ibiraçu, PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama, PMI - Prefeitura Municipal de Itaguaçu, PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim, PMI - Prefeitura Municipal de Itarana, PMI- Prefeitura Municipal de Iúna, PMI - Prefeitura Municipal de Irupi, PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré, PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, PMJN - Prefeitura
Municipal de João Neiva, PML - Prefeitura Municipal de
Linhares, PMLT - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, PMM - Prefeitura Municipal de Mantenópolis, PMM
- Prefeitura Municipal de Marilândia,PMM - Prefeitura
Municipal de Montanha, PMM - Prefeitura Municipal de
Muqui, PMM -Prefeitura Municipal de Mucurici, PMM www.tce.es.gov.br

Prefeitura Municipal de Marataízes, PMMF – Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano, PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire, PMMS – Prefeitura Municipal de
Mimoso do Sul, PMNV - Prefeitura Municipal de Nova
Venécia, PMP – Prefeitura Municipal de Pinheiros, PMP
- Prefeitura Municipal de Piúma, PMPANCAS - Prefeitura Municipal de Pancas, PMPB - Prefeitura Municipal de
Ponto Belo, PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário, PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy,
PMRB - Prefeitura Municipal de Rio Bananal, PMRNS Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, PMS - Prefeitura Municipal de Serra, PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama, PMSDN - Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, PMSGP - Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, PMSJC – Prefeitura Municipal de São José do Calçado, PMSL - Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus,
PMSMJ - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá,
PMSRC - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã,
PMST - Prefeitura Municipal de Santa Teresa, PMV - Prefeitura Municipal de Viana, PMV - Prefeitura Municipal
de Vitória, PMVA - Prefeitura Municipal de Vargem Alta, PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, PMVP - Prefeitura Municipal de Vila Pavão, PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator:

Sérgio Manoel Nader Borges

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – LEVANTAMENTO – PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – LEVANTAMENTO NACIONAL DE INDICADORES PARA A FORMAÇÃO DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA
GESTÃO MUNICIPAL DAS PREFEITURAS (IEGM) – TORNAR PÚBLICO E PROMOVER A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO LEVANTAMENTO – DAR CIÊNCIA – TORNAR PÚBLICO, CONFORME ART. 144 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 621/2012, O RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO, A INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA E
O ACÓRDÃO OBJETOS DO PRESENTE LEVANTAMENTO –
ARQUIVAR.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de procedimento de Fiscalização, na modalidade levantamento, que conforme o
art. 191 do RITCEES não tem por objetivo identificar possíveis irregularidades. A fiscalização foi proposta a fim
de aferir o Índice de Efetividade de Gestão Municipal
(IEGM) no Espirito Santo.
O Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM é
um índice de desempenho elaborado pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo – TCESP e difundido para os demais Tribunais de Conta do Brasil por meio do
Acordo de Cooperação Técnica n° 01/2016 que tem como principal objetivo a implantação do Índice de efetividade da gestão Municipal (IEGM), composto por dados
governamentais, dados de sistemas de auditoria e informações levantadas junto aos municípios.
Considerando que é dever do Estado apresentar à sociedade os resultados da aplicação dos recursos públicos,
buscou-se realizar o levantamento das informações necessárias à construção do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) junto aos municípios do Estado do
Espírito Santo.
O IEGM é composto por 07 (sete) índices setoriais, consolidados em um único índice por meio de um modelo
matemático que, com foco na análise da infraestrutura e
dos processos dos entes municipais, busca avaliar a efetividade das políticas e atividades públicas desenvolvidas
pelos gestores.
Nesta avaliação, mede-se a qualidade dos gastos municipais elucidando, ao longo do tempo, se a visão e objetivos estratégicos dos municípios estão sendo alcançados de forma efetiva. Ele pode ser utilizado como mais
um instrumento técnico nas análises das contas públicas, sem perder o foco do planejamento em relação às
necessidades da sociedade. Propicia a formulação de

relatórios objetivos em áreas sensíveis do planejamento público para a alta administração das Cortes de Contas brasileiras, oferecendo elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo
Controle Externo, em complemento às ferramentas hoje disponíveis. Possibilidade comparar desempenhos entre municípios semelhantes, possibilitando identificar as
melhores práticas e, consequentemente, contribuir para
um melhor desempenho da Administração Pública Municipal.
O IEGM foi apurado junto a 77 dos 78 municípios do estado do Espírito Santo, resultando num percentual de
adesão de 98,71%. Todas as apurações e análises realizadas estão baseadas, além dos dados governamentais,
dados oriundos de sistemas de auditoria (cidadesWeb),
nas respostas fornecidas pelos municípios por meio de
sete questionários, um para cada dimensão apurada
no índice, considerados apenas os que foram respondidos integralmente. Após apuração dos dados, estes foram encaminhados para a Divisão AUDESP do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP para consolidação e produção dos dados analisados neste relatório.
Após a análise do conjunto processual, verificou-se, nos
termos do Relatório de Levantamento nº 8/2016, um
diagnóstico avaliativo da gestão municipal, traduzido no
IEGM-Brasil.
Ato Contínuo, a área técnica, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 04591/2016.
Os autos foram levados a Plenário na 23º Sessão Plenário, em 04 de abril de 2017, onde prolatei o voto
1771/2017-7, originando o Acordão 332/2017-4 mediante os comandos/deliberações nele elencadas, conforme os autos do processo TC nº 4145/2016
O Ministério Público de Contas interpôs Pedido de Reexame por meio do Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em face do Acórdão TC-332/2017
– Plenário. A irresignação do recorrente diz respeito a
ausência de manifestação do Parquet de Contas no
www.tce.es.gov.br

procedimento de fiscalização efetivado por este Tribunal, que redundaria em nulidade absoluta do referido
Acórdão, conforme sólida e pacífica Jurisprudência colacionada nos autos dos Processo 5259/2017-5 pelo
próprio Ministério Público de Contas.
A area técnica elaborou a Instrução Técnica de Recurso
– ITR 166/2017-8, concluindo pelo conhecimento do pedido de Reexame interposto e, no mérito por seu provimento, a fim de decretar a nulidade dos atos processuais, a partir da prolação do voto exarado por este conselheiro relator.
Em seguida, nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas em seu parecer 4320/2017-9, da lavra do
Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, acolheu
a argumentação contida na ITR 166/2017-8, posicionando-se pelo provimento do recurso.
O conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti,
Relator do Pedido de Reexame, abordou em seu voto a necessidade de reestabelecer a ordem natural e regimental ao efetivo e correto desenvolvimento dos autos junto a este Tribunal de Contas, com observância das
normas e das garantias processuais das partes, as quais
dispõem claramente sobre a competência e o funcionamento do Órgão Ministerial.
Abordou, ainda, que as regras contidas na Resolução TC
nº 261, de 4 de junho de 2013, que aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo são eximes de qualquer dúvida, uma vez que
é prerrogativa dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas se manifestarem, por escrito,
em qualquer processo ou procedimento sujeito à apreciação do TCEES.
Na 41º Sessão Plenária, 21/11/2017, o Conselheiro em
Substituição Sr. João Luiz Cotta Lovatti prolatou o voto
6676/2017-6, que deu origem ao acórdão 1423/2017-1,
onde conheceu o Pedido de Reexame interposto declarando nulo o Acórdão TC 332/2017-4 e determinou a remessa dos autos do processo TC- 4145/2016 ao repreSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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sentante do Ministério Público de Contas a fim de resguardar a necessária oitiva do Ministério Público de Contas nos referidos autos.
Encaminhados os autos do processo 4145/2016 ao Ministério Público de Contas, foi elaborado o Parecer
3166/2018-1, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luiz
Henrique Anastácio da Silva, que trouxe o opinamento
deste órgão ministerial anuindo à proposta contida na
Instrução Técnica Conclusiva - ITC - 4591/2016-6.
Por fim, vieram os autos ao gabinete do Relator para elaboração de voto.
Por todo o exposto acolho a proposta de encaminhamento da área técnica e do Ministério Publico Especial e Contas, na forma do Relatório de Levantamento nº 8/2016 e
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 4591/2016, cujos
fundamentos integram este voto, na forma do disposto
no art. 319, parágrafo único, inciso IV5, c/c art. 329, §
6º6 e no art. 207, inciso V7 do RITCEES, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Autorizar a utilização dos resultados desse levantamento na composição da matriz de risco prevista no Manual de Auditoria de Conformidade, aprovado por meio
da Resolução TC 287/2015;
1.2 Tornar público e promover a divulgação dos resultados desse levantamento por meio de link permanente
no sítio eletrônico do TCE-ES;
1.3 Autorizar a utilização dos resultados desse levantamento na composição do CidadES Controle Social;

1.4 Cientificar, por meio de ofício circular, todos os Prefeitos dos municípios capixabas (mandato 2017-2020),
de que o teor desse relatório e dos índices de efetividade da gestão municipal (IEGM) alcançados por cada um
dos municípios avaliados estão disponíveis para consulta
no sítio eletrônico do TCE-ES.
1.5 Tornar público, conforme art. 144 da Lei Complementar n° 621/2012, o Relatório de Levantamento 08/2016,
esta Instrução Técnica Conclusiva e o Acórdão que vier a
ser proferido com seus fundamentos legais, classificando todas as demais peças deste processo como sigilosas,
com base no art. 25 da Lei n°12.527/2011 c/c art. 4º, parágrafo único, da Res. TC 279/2014.
1.6 Arquivar após o trânsito em julgado.
Após a confecção do Acordão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas, nos termos do art. 62, § único da lei
Complementar n° 621/2012.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), 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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
www.tce.es.gov.br

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
ACÓRDÃO TC-1124/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07405/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEMMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: CLEBER BUENO GUERRA, MAXIMIANO
FEITOSA DA MATA, LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA,
PAULO SERGIO BELLO 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 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a
responsabilidade dos Senhores Cléber Bueno Guerra
(06/01/2015 até 10/03/2015), Maximiano Feitosa da
Mata (11/03/2015 até 21/09/2015), Paulo Sérgio Bello
Barbosa (substituto nos seguintes períodos: 01/01/20
05/01/2015; 09/04/2015 até 10/04/2015; 14/04/2015
até 17/04/2015 e 22/09/2015 até 07/10/2015) e Luiz
Emanuel Zouain da Rocha (08/10/2015 até 31/12/2015).
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo
de Contas, que expediu Relatório Técnico 333/2017 (fls.
9/18), evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos responsáveis Maximiano Feitosa
da Mata e Luiz Emanuel Zouain da Rocha, para apresentação de justificativas quanto ao seguinte achado:

O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação de conta anual.

Descrição do achado
3.3.1.1- ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, ora em discussão,
referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
dos Senhores Cléber Bueno Guerra, Maximiano Feitosa
da Mata, Paulo Sérgio Bello Barbosa e Luiz Emanuel Zouain da Rocha , preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 333/2017 resultando na citação dos responsáveis Maximiano Feitosa
da Mata e Luiz Emanuel Zonain de Rocha com relação ao
seguinte item:

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 505/2017, propiciou
a citação dos responsáveis Maximiano Feitosa da Mata
e Luiz Emanuel Zouain da Rocha para apresentação de
justificativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 857/2017).
Regularmente convocados (termo de citação 910/2017 e
911/2017), 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 1258/2018,
opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas com relação aos
Senhores Maximiano Feitosa da Mata e Luiz Emanuel Zonain de Rocha, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar ao atual gestor da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Vitória, que adote as
medidas necessárias para o encaminhamento, nas
futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo 82, §2° c/com artigo 135, §4° do RITCEES e artigo 4°
da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na IN TC
n°43/2017.

Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO

Item 3.3.1.1- ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de
contas anual
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
227/2011eIN TCEES 34/2015.
Relatou a área técnica no RTC 333/2017 o seguinte achado de irregularidade:
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. Luiz Emanuel Zouain da Rocha,
Secretário de Meio Ambiente, relativa ao exercício de
2015.7/14
[...] enumeramos dentre os fatos o quantitativo de relawww.tce.es.gov.br

tórios 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.)
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 os Srs. Maximiano Feitosa da Mata (11/03/2015a 21/09/2015), e Luiz Emanuel Zouain da
Rocha a partir de 08/10/2015, para que se justifiquem
pela ausência de tomada de medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual.
Em defesa foi alegado pelos responsáveis:
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 PrefeiSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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to (Contas de Governo).

de Contas a fundamentação constante da ITC 1258/2018.

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 34UGs com balanços distintos.

Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar os senhores Maximiano Feitosa
da Mata e Luiz Emanuel Zonain da Rocha para justificar o
envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno com ausência de análise de alguns pontos importantes da prestação de contas.

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° 4297039/2017.

Entretanto, conforme já expus meu entendimento, 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.

Ressaltamos que esta administração se programou para
enviar a prestação de contas dentro do prazo previsto na
Instrução Normativa n° 34/2015 -TCEES, como estabelecido no Decreto Municipal n° 16.506/2015 que dispõe
sobre o encerramento do exercício financeiro de 2015, e
que em seu artigo 18 e 21 estabelecem os limites de prazos para envio dos documentos à Controladoria Geral do
Município para emissão do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle, conforme Decreto anexo.
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.”’
Ao levar em conta as argumentações apresentadas, opinou a área técnica pela manutenção da irregularidade,
sugerindo determinar ao atual gestor que adote as medidas necessárias para o encaminhamento, nas futuras
prestações de contas, do Relatório e Parecer Conclusivo de Controle Interno, previsto no artigo 82, §2º c/c artigo 135, §4º do RITCEES e artigo 4º da Resolução TCEES
227/2011, na forma indicada na IN TC nº 43/2017.
Ratificando manifestação técnica conclusiva pela manutenção da irregularidade, encampa o Ministério Público

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória sob responsabilidade dos Senhores Maximiano Feitosa da Mata, Luiz Emanuel Zonain da Rocha, Cléber Bueno Guerra
e Paulo Sérgio Barbosa, relativa ao exercício financeiro
de 2015, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do
art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-lhes a devida QUITAÇÃO, conforme artigo art. 85 da
mesma lei.
DAR CIÊNCIA aos responsáveis;
1.3 REMETER os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção do
acórdão deste julgamento, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;

Em função disso, com base na legislação vigente desta
Corte de Contas, afasto a irregularidade.

1.4 ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em
julgado.

Com relação ao senhor Cléber Bueno Guerra, tendo em vista que foi responsável apenas no período de
06/01/2015 até 10/03/2015 e o Senhor Paulo Sérgio
Bello Barbosa foi apenas responsável substituto nos períodos de 01/01/2015 até 05/01/2015; 09/04/2015 até
10/04/2015; 14/04/2015 até 17/04/2015 e 22/09/2015
até 07/10/2015, e tendo em vista que não houve citação
dos mesmos para apresentação de justificativas, devem
ser julgadas regulares as contas de tais responsáveis.

2. Unânime.

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, divergindo da área técnica e MPC VOTO
no sentido de que o Plenário 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:
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 28/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1125/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05892/2017-4, 04821/2009-1
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMI - Câmara Municipal de Ibatiba
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Recorrente: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE
Interessado: DPCC - CAPACITACAO, CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM ADMINISTRACAO S/S LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E
DE PESQUISA, VICENTE GONCALVES E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JORNAL FOLHA DO CAPARAO LTDA - ME
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)

mara, proferido nos autos TC 4821/2009, no qual foram
julgadas irregulares as contas do responsável, conforme
decisão adiante transcrita:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4821/2009, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e quatro de maio de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Preliminarmente converter os autos em Tomada de
Contas Especial em face da existência de dano ao erário,
na forma dos artigos 57, inciso IV e 115 da Lei Complementar 621/2012;
2. Reconhecer prescrição da pretensão punitiva em relação à aplicação de penalidade ao senhor Fábio Ambrózio
Nascimento Trindade, nos termos do art. 71, & 2º da Lei
Complementar 621/2012 c/c o art. 373, & 2º, II do Regimento Interno;
3. Julgar irregulares as contas do Sr. Fábio Ambrózio Nascimento Trindade exercício de 2009, da Câmara de Ibatiba, nos termos do art. 84, III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar mº 621/2012;
4. Condenar solidariamente o senhor Fábio Ambrózio
Nascimento Trindade e a empresa Jornal Folha de Caparaó Ltda ao ressarcimento ao erário municipal da importância equivalente a 5.520,90 VRTEs (item II.4 do voto
do relator);

presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, pelo
seu Não Provimento (fls. 53 a 57).
Em igual sentido manifestou-se o Exmo. Senhor Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira à
folha 61 destes autos (Parecer 04875/2017-3).
FUNDAMENTAÇÃO:
De início, verifico que a análise acerca dos pressupostos
recursais, especialmente em relação às condições de admissibilidade, foi efetivamente realizada pela Área Técnica, tornando-se despiciendas acrescentar outras fundamentações doutrinárias e jurisprudências para formação
de juízo. Passo, assim, à análise do mérito recursal.
Segundo depreende-se da referida análise, trata-se de irregularidade de ausência de liquidação de despesa, em
relação ao contrato efetivado com a empresa “Folha do
Caparaó” para prestação de serviços de publicação dos
atos administrativos e legislativos da Câmara de Ibatiba
no exercício de 2008.
Em suma, analisando o processo de pagamento do mencionado contrato, a área técnica desta Corte constatou a
ausência da documentação da liquidação relativa às Ordens de Pagamento 235, 295, 388, 537 e 707/08, tendo o
gestor sido condenado, como consequência, à devolução
do valor de R$ 10.000,00, correspondente a 5520,90 VRTE, por infringência ao art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

RELATÓRIO

5. Aplicar multa à sociedade empresária Jornal Folha de
Caparaó Ltda. equivalente a 10% do valor do débito atualizado, correspondente a 552,00 VRTEs, nos termos do
art. 87, inciso V, e 134 da Lei Complementar 621/2012
c/c art. 386 do Regimento Interno;

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Fábio Ambrozio Nascimento Trindade, Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba no exercício de
2008, em face do Acórdão TC-614/2017 – Segunda Câ-

6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Nos termos da instrução processual, aduz o responsável
que devido a uma falha ocorrida no momento da apresentação da defesa no processo TC-4821/2009 os documentos aptos a comprovar a liquidação da despesa não
foram juntados aos autos; o que o faz a no presente recurso, entendendo que “a documentação trazida em
anexo esclarecerá o apontamento, razão pela qual se pede o provimento do recurso para reformar o acórdão,
afastando-se o ressarcimento imposto (...)”.

Instada a manifestar-se, a Secretaria de Controle Externo
de Recursos instruiu os autos com a Instrução Técnica de
Recurso 00200/2017-1, opinando pelo Conhecimento do

Sobre as alegações recursais aduzidas, a SecexRecursos
reporta que o Sr. Fábio Ambrozio Nascimento Trindade,
Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba no exercício

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – PROVIMENTO – REFORMAR ACORDÃO TC 614/2017 – DESCONVERSÃO DE TCE - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI:

www.tce.es.gov.br
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de 2008, foi condenado pela ausência de liquidação de
despesa relativa a cinco ordens de pagamento.

pressa na nota, o que não ocorreu no caso em apreço.

pal de Ibatiba, no exercício de 2008.

Entretanto, neste ponto, esclarece aquela secretaria que
dos documentos juntados, apenas quatro notas fiscais
(NF n. 513, 655, 823 e 884) são diversas das que já se encontram nos autos principais, verificadas pela equipe de
auditoria deste Tribunal; as demais são repetidas.

E conclui:
Por todo o exposto, entendemos que os documentos trazidos pelo recorrente não são suficientes para afastar a
irregularidade pela qual foi condenado.

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

Prossegue a sua irretocável análise, explicando o seguinte:
Ao examinarmos essas quatro notas, encontramos as seguintes informações: nome da empresa, data da emissão, valor e uma vaga descrição dos serviços, nos seguintes termos:
“Referente a publicação dos atos oficiais da Câmara de
Ibatiba”.
Por outro lado, não encontramos qualquer referência a
qual contrato estas notas estariam vinculadas, a qual ordem de pagamento estariam vinculadas, a qual mês de
serviço estariam vinculadas e quais e quantos atos oficiais foram publicados no período abrangido por cada
nota.
A liquidação da despesa se faz, nos termos da Lei n.
4.320/64 (art. 63), a partir de documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço, o contrato e a nota
de empenho.
Tais condições não foram cumpridas pela documentação
acostada aos autos pelo recorrente. Sem as referências
adequadas, não há como entender que as notas fiscais
juntadas são realmente atinentes ao contrato questionado por este Tribunal. Sem a descrição específica dos serviços mês a mês não há como saber se realmente houve
alguma publicação. De fato, a liquidação da despesa de
publicação de atos deve contar com cópia de tais publicações, mês a mês.
Há de se observar ainda que a data de emissão da nota
fiscal não é necessariamente coincidente com o período da prestação do serviço; esta informação deve vir ex-

Nesse passo, opina a área técnica pelo conhecimento do
presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, pelo
seu não provimento.
Igualmente, o Ministério Público de Contas, em Parecer
da lavra do Exmo. Senhor Procurador Luciano Vieira (Parecer 04875/2017-3), manifestou-se pelo Conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se in totum o v. acórdão recorrido.
Resta evidente que o conteúdo do recurso não consegue
confrontar os termos da decisão proferida no Acórdão
TC-614/2017 por meio de demonstração objetiva de realização de serviço.
A simples nota de aceite no documento fiscal não pode ser considerada como prova de execução do serviço
quando desacompanhada de outras evidências de sua
realização em sede de controle externo.
Em qualquer ação de controle de execução de serviço,
seja na atividade privada ou pública, exigem-se comprovantes relacionados à sua execução como prática de protocolo básico do controle interno e externo e devem ser
apresentados quando solicitado, tal qual o caso em apreço.
DISPOSITIVO:
Diante dessas considerações, corroboramos o entendimento da área técnica e do douto Ministério Público de
Contas como fundamento integrante do presente voto,
no sentido de que não seja dado provimento ao Recurso de Reconsideração interposto, mantendo-se inalterados todos os termos do v. acórdão recorrido, bem como,
o julgamento proferido em juízo de piso pela irregularidade das contas em relação ao senhor Sr. Fábio Ambrozio Nascimento Trindade, Presidente da Câmara Municiwww.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
interposto em face do Acórdão TC-614/2017 – Segunda
Câmara e, no mérito, Negar-lhe Provimento, mantendo-se, in totum, o acórdão.
1.2 Dar CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada por este Tribunal.
1.3 Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Fábio Ambrósio Nascimento Trindade, inconformado com o Acórdão TC 614/2017 proferido nos autos do TC 4821/2009, cuja decisão converteu
os autos em tomada de contas especial julgando irregulares as contas do Recorrente.
Na 23ª Sessão Ordinária do Plenário desta Corte de Contas, ocorrida no dia 17/07/2018, solicitei vista dos autos
após a apresentação do respeitável voto proferido pelo
Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti.
Na ocasião, o ilustre Conselheiro endossou as proposições da área técnica e do Ministério Público de Contas,
para conhecer do recurso e quanto ao mérito negar provimento.
Visando analisar com maior profundidade os autos, pedi
vistas com que ora me manifesto.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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II – FUNDAMENTAÇÃO:
Pois bem, consoante se verifica nos autos do Processo TC
4821/2009 após analise do Convite nº 06/2008 que objetivou a contratação da empresa Folha do Caparaó Ltda
para prestação de serviços de publicação dos atos administrativos e legislativos da Câmara Municipal de Ibatiba,
o relator acolhendo o entendimento técnico e ministerial, visualizou que não houve documentação da liquidação da despesa em relação às ordens de pagamento 235,
295, 358, 537 e 707/08, mantendo o ressarcimento no
valor equivalente a 5.520,90 VRTE.
Em sede recursal, argumenta o Recorrente que, de fato,
nos autos do processo de fiscalização não foram acostados os documentos comprobatórios para comprovar a liquidação da despesa, entretanto, faz acostar no presente Recurso a documentação esclarecendo o apontamento ressaltando que todo o serviço foi devidamente prestado, mesmo diante da deficiência no sistema de na documentação relativa à liquidação dos serviços.
Por meio de defesa oral, acostou publicações feitas na
Folha do Caparaó, visando comprovar a prestação dos
serviços, requerendo ao final a procedência do Recurso.
O Eminente Relator, acompanhando o entendimento
técnico e ministerial entendeu que os documentos juntados aos autos não foram suficientes para afastar a irregularidade em razão de que alguns deles estão ilegíveis e
sem data e outros sem a data de publicação.
Pois bem, compulsando os autos, observo, às fls.15/46,
que foram acostados notas fiscal de serviços; ordem de
pagamento constando o número do convite e com histórico informando que se referia a contratação do jornal
para publicação de atos do legislativo e relatórios da LRF
e cópias de cheques nominal à Folha do Caparaó, com
referência ao pagamento realizado referente a publicações oficiais.
Por sua vez, os documentos de fls. 76/104 se referem
a publicações de jornais, onde algumas delas possuem

identificação do jornal e datas do exercício de 2008. De
fato, algumas publicações são de difícil identificação da
data, entretanto penso que a prejudicialidade de verificação dos documentos pode decorrer das condições do
documentos em razão do tempo (10 anos) estando os
mesmos digitalizados.
Ao compulsar os autos TC 4821/2009, não visualizei nos
autos outras diligências adotadas pelo corpo técnico no
sentido de colher informações de servidores, como também, não foi trazido aos autos todo o processo de liquidação de despesa, o que, por si só, entendo ser temerária a imputação de ausência de prestação de serviços,
dada a precariedade da instrução processual, além de
constar nos autos documentos que denotam a possibilidade de cumprimento do objeto pactuado como por
exemplo, as publicações de balanços financeiros com
identificação do jornal e data no exercício analisado.
Importante ressaltar que a equipe técnica em manifestação ressalta que ao analisar as notas fiscais acostadas em
sede de recurso, observou que as mesmas não fazem referência a qual contrato, qual ordem de pagamento, qual
mês do serviço e quantos atos oficiais foram publicados,
concluindo que sem as referências adequadas não há como entender que as notas fiscais juntadas são realmente
atinentes ao contrato questionado neste Tribunal.
De fato, analisando tão somente as notas fiscais é certo que a mesma carece de melhor identificação, contudo, analisando os documentos de fls. 371/399 dos autos TC 4821/2009, visualizo que o contrato firmado com
o Jornal Folha do Caparaó, prevê um valor total de R$
22.000,00, sendo que a prestação dos serviços estaria
descrito no Anexo I, que não foi acostado aos autos.
Outro aspecto que quadra relevo registrar que nas notas
de empenho constam o valor total do contrato e menção
ao número do convite (licitação) e histórico da contratação de jornal para publicação, sendo posteriormente
emitidas Ordem de Pagamento no valor de R$ 2.000,00
Diante destas observações, me convenço de que existem
www.tce.es.gov.br

indícios de que as notas fiscais acostadas aos autos se referem ao contrato ora analisado, diante do histórico e valor nelas constantes.
De outra banda, havendo dúvida quanto a prova inequívoca de não prestação de serviços, esta Corte de Contas
já se posicionou acerca da impossibilidade de se imputar o ressarcimento de valores em caso de não comprovação efetiva do dano conforme se extrai dos votos proferidos pelo Ilmo. Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun nos autos dos Processos TC 4014/2009, TC
7042/2009 e TC 5838/2009, que foram baseados no entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ,
que ora me permito a transcrever:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, CAPUT,
DA LEI 8.429/92. LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO INDIRETA
DE SERVIDOR VINCULADO À CONTRATANTE. ART. 9º, III
E § 3º, DA LEI 8665/93. FALTA SUPRIDA ANTES DA FASE
DE HABILITAÇÃO. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE DANO
AO ERÁRIO. MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. ESSENCIAL
À CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...)
4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da
improbidade administrativa, sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput,
da Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido. Precedentes do STJ: REsp 805.080/SP, PRIMEIRA TURMA, DJe
06/08/2009; REsp 939142/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJe
10/04/2008; REsp 678.115/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ
29/11/2007; REsp 285.305/DF, PRIMEIRA TURMA; DJ
13/12/2007; e REsp 714.935/PR, SEGUNDA TURMA, DJ
08/05/2006. (...)
(REsp 939.118/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 01/03/2011)
Ainda sobre dano ao erário, trago trechos extraídos da
Decisão do STJ, no Recurso Especial nº 1.181.806 – SP
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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(2010/0034417-0), no qual foi afastado o ressarcimento imposto na instância de piso, respaldada na tese pacificada naquela Corte Superior de que mera presunção
do prejuízo não se mostra suficiente para sua imputação:
“Sabe-se que, para fins de condenação do Agente Público e de terceiros no ressarcimento ao Erário, via de
regra, revela-se imprescindível a comprovação do nexo
causal entre a conduta ilícita do Agente ou do terceiro
(dolosa ou culposa) e o dano causado ao Ente Estatal,
sendo insuficiente, portanto, a mera presunção do prejuízo ao Estado, conforme jurisprudência pacífica desta
egrégia Corte Superior de Justiça”
“Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a tipificação da lesão ao patrimônio público (art.
10, caput, da Lei 8.429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido”
(REsp 939.118/SP,Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe 1/3/11).”
“Havendo a prestação do serviço, ainda que decorrente de contratação ilegal, a condenação em ressarcimento do dano é considerada indevida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (REsp 728.341/
SP)” (REsp nº 1.184.973/MG, Relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, in DJe 21/10/2010)”.
No caso em exame, repiso que constam notas fiscais com
histórico e valor condizentes com as notas de empenho
e ordem de pagamento, sugerindo decorrer do contrato
em análise, o que me leva a acreditar que a não prestação não foi comprovada.
Feitas esta considerações, convém rememorar a Vossas Excelências que o processo TC 4821/2009 se originou de Fiscalização/Auditoria Ordinária, posteriormente
convertido em Tomada de Contas em razão de 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, a consequência jurídica para o Recorrente seria a extinção do feito com resolução do mérito em
razão da prescrição. Por outro lado, em processos convertidos em Tomada de Contas, a deliberação será pelo
julgamento pela irregularidade das contas, prejudicando, ao meu sentir, a situação jurídica a que o ordenador
estava exposto antes da conversão do processo.

de, manifestei-me no sentido de que não deviam prosperar os argumentos trazidos pelos recorrentes, motivo
pelo qual inclui o processo na pauta da Sessão do dia
9/11/2011, com proposta de manter o acórdão recorrido, em seus exatos termos.

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 que resulte dano ao erário, entendo implícito que, após análise,
identificando que não há efetivamente dano ao erário,
o Tribunal poderá ordenar a modificação da natureza do
processo de TCE para a natureza original.

“a) conhecer dos recursos de reconsideração interpostos
pelos Srs. Cristóvão de Melo e William Campos, para, no
mérito, dar-lhes provimento parcial;

Outro não tem sido o entendimento do Tribunal de Contas da União, que entende que, se após análise dos autos
convertido em Tomada de Contas, restar concluído que
não ocorreu dano ao erário, deverá o processo retornar
a sua natureza original, vejamos:
“RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA EM FACE DE INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE DAS
CONTAS E MULTA AOS RESPONSÁVEIS. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. RETORNAR O PROCESSO À
SUA NATUREZA ORIGINAL DE RELATÓRIO DE AUDITORIA.
AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DA MULTA. CIÊNCIA
AOS RECORRENTES.
(...) Voto:
(...)
17. Com base nessas razões, em face da fragilidade dos
argumentos carreados e considerando que restou demonstrado nos autos o referido direcionamento e a responsabilidade dos recorrentes por essa irregularidawww.tce.es.gov.br

18. Naquela ocasião, contudo, o Procurador-Geral Lucas
Rocha Furtado apresentou considerações que me fizeram retirar o processo de pauta e colher nova manifestação da douta Procuradoria, cujo parecer, reproduzido no
relatório precedente, propôs:

b) retornar este processo à sua natureza original de relatório de auditoria, em face da ausência de elementos a
configurar hipótese contida no art. 47 da Lei 8.443/1992;
e
c) alterar a fundamentação legal da multa aplicada para
o art. 58, inciso II, da LO/TCU.”
19. A proposta se fundamenta na evolução da jurisprudência dessa Corte em matéria processual a partir do
Acórdão 1723/2009 - Plenário, no sentido de, afastado
o débito que motivou a conversão dos autos em tomada
de contas especial, conforme ocorreu no presente caso,
“afigura-se medida de melhor justiça o retorno dos autos ao seu status anterior, à evidência de que seria perfeitamente possível aplicar a multa imposta pelo acórdão recorrido no próprio processo de fiscalização sem
que isso resultasse no pronunciamento pela irregularidade das contas.”
20. Destarte, inclino-me ao posicionamento em consolidação no Tribunal, com vistas a adotar o encaminhamento sugerido pelo eminente Procurador-Geral. Permanece, no entanto, as razões para manutenção da multa aplicada, em face da ausência de elementos que descaracterizassem o direcionamento da licitação, sendo cogente a alteração do fundamento legal para o art. 58, inciso
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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II, da LO/TCU.

ração que submeto à consideração.

21. Ressalto, por fim, que tal medida se aproveita aos demais responsáveis que também tiveram suas contas julgadas irregulares por meio do acórdão atacado, nos termos do art. 281 do Regimento Interno/TCU.

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

Ante todo o acima exposto e considerado, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este Colegiado”

CONHECER do recurso interposto pelo senhor Fábio
Ambrózio Nascimento Trindade por restarem presentes os requisitos do artigo 164 da Lei Complementar nº
621/2012, como também sua tempestividade;

(Acordão nº 700/2012 – Plenário – TCU)
“TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO E AUDIÊNCIA
DOS RESPONSÁVEIS. ACATAMENTO E REJEIÇÃO DE ALEGAÇÕES DE DEFESA. DÉBITO. MULTA.
1. Julgam-se irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa as contas dos responsáveis por dano ao
erário.
2. A demonstração de existência de indício de dano é
pressuposto essencial para constituição de tomada de
contas especial (art. 8º da Lei nº 8.443/1992; art. 1º da
IN TCU nº 56/2007). Quando, em tomada de contas especial, o exame das irregularidades objeto de citação
ou audiência não evidencia indícios de dano ao erário e
conclui-se que remanescem razões para apenação dos
responsáveis com multa prevista no art. 58 da Lei nº
8.443/1992, pode o Tribunal ordenar a modificação da
natureza do processo (Acórdão nº 1273/2009-Plenário)
ou a constituição de apartado que não tenha a natureza de tomada de contas especial. (Acórdão 1753/2010.
Primeira Câmara)” grifei

DAR PROVIMENTO quanto ao mérito para o fim de reformar o Acórdão TC 614/2017 nos seguintes termos:
DESCONVERTER os autos TC 4821/2009 em razão do
afastamento da imputação de ressarcimento, modificando a natureza para Fiscalização/Auditoria Ordinária;
RECONHECER a prescrição da pretensão punitiva 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;
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;

1.2.1 DESCONVERTER os autos TC 4821/2009 em razão
do afastamento da imputação de ressarcimento, modificando a natureza para Fiscalização/Auditoria Ordinária;
1.2.2 RECONHECER a prescrição da pretensão punitiva
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;
1.2.3 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;
1.2.5 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado;
2. Por maioria, nos termos do voto vencedor conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges. Vencidos o então relator,
conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti, e a conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, que votaram por negar provimento, acompanhando área técnica
e MPEC. Absteve-se de votar, nos termos do artigo 86, §
4º, do Regimento Interno deste Tribunal, o conselheiro
Rodrigo Coelho do Carmo.

ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado;

3. Data da Sessão: 28/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária do
Plenário.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

4. Especificação do quórum:

Conselheiro Relator

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

Nesse Prisma, entendo que no caso em comento deve
haver a “desconversão”, ou o retorno dos autos à sua
origem inicial (Fiscalização), eis que no âmbito deste fora
afastada a irregularidade, não sendo necessário, portanto, o julgamento das contas do Recorrente.

1. ACÓRDÃO TC-1125/2018 – PLENÁRIO

III - CONCLUSÃO:

1.1 CONHECER do recurso interposto pelo senhor Fábio
Ambrózio Nascimento Trindade por restarem presentes os requisitos do artigo 164 da Lei Complementar nº
621/2012, como também sua tempestividade;

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

1.2 DAR PROVIMENTO quanto ao mérito para o fim de
reformar o Acórdão TC 614/2017 nos seguintes termos:

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

www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Relator nos termos do artigo 86, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal
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:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 06/11/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1126/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08484/2017-4, 04302/2014-1
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMPANCAS - Prefeitura Municipal de Pancas
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: AGMAIR ARAUJO NASCIMENTO, RENATO
DE BARROS SILVA, SEBASTIAO LOURENCO DA SILVA, AVELINO DOS SANTOS CUNHA
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, por
intermédio do Exmo. Senhor Procurador de Contas Dr.
Luciano Vieira, em face do Acórdão TC 838/2017, proferido nos autos do Processo TC- 4302/2014, e que assim dispõe:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
4302/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia cinco de junho de dois mil
e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
Manter as seguintes irregularidades, referente aos
itens: - Ausência de Registros na Fiscalização Contratual
Base legal: Art. 67, § 1º, Lei 8.666/93 Agente Responsável: Renato Barros da Silva – fiscal do Contrato
- Insubsistência de Controle na Execução Contratual Base legal: Princípio Constitucioal da Eficiência, caput do
art. 37, da CRFB/88 Agenre responsável: Agmair Araújo
Nascimento – Prefeito Municipal Sebastião Lourenço da
Silva – Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano; Avelino dos Santos
Cunha – Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura,
Habitação e Desenvolvimento Urbano; Renato Barros da
Silva – Fiscal do Contrato.
Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos
responsáveis, em referência às irregularidades tratadas
nesta decisão;
Considerar irregulares os atos de gestão praticados pelo
Sr. Agmair Araújo Nascimento, Prefeito do Município de
Pancas, nos exercícios examinados nos presentes autos;
Recomendar ao atual Prefeito Municipal de Pancas para
que não apenas designe formalmente representante da
Administração para os contratos em vigência, em conformidade com o disposto no artigo 67 e parágrafos da Lei
nº 8.666/93, mas também que proceda ao devido treinamento e acompanhamento dos servidores designados
www.tce.es.gov.br

como fiscal do contrato;
Determinar ao atual Prefeito Municipal de Pancas para
que adote um efetivo controle sobre a pesagem dos resíduos promovendo o adequado controle da execução
contratual;
Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Foi proferida Decisão Monocrática 1840/2017, fls. 14/16,
na qual o presente recurso foi CONHECIDO e foi determinada a notificação dos Senhores Agmair Araújo Nascimento, Sebastião Lourenço da Silva, Avelino dos Santos Cunha e Renato Barros da Silva para que, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentassem as suas
contrarrazões recursais. Devidamente notificados, não
apresentaram as contrarrazões, fls. 19/20.
Após, os autos foram encaminhados para o Núcleo de
Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC para
manifestação quanto ao mérito.
A Instrução Técnica de Recurso 0055/2018 do Núcleo de
Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, concluiu nos seguintes termos:
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do Pedido de reexame, por presentes os pressupostos recursais e, no mérito, pela NEGATIVA DE PROVIMENTO, devendo ser mantido o Acórdão TC 838/2017, em todos os
seus termos.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
01340/2018 de lavra do Exmo. Procurador de Contas Dr.
Luciano Vieira, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do
recurso, nos termos dos arts. 152, inciso II, e 166 da LC
nº 621/2012, e, no mérito, seja totalmente PROVIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
Registra-se que os requisitos de admissibilidade já foram
analisados conforme Decisão Monocrática 1840/2017,
fls. 14/16, com isso, passa-se a análise do mérito recursal.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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O pano de fundo deste recurso são irregularidades identficadas na execução do Contrato Nº 163/2014, firmado
pelo Município de Pancas com Ambitec Engenharia Ltda
para para armazenamento temporário com locação de
contêiners, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares, oriundos das coletas efetivas
naquele Município.
Apurou a equipe de fiscalização que o valor do contrato
alcançava o montante de R$ 384.138,00, dos quais foram
liquidados R$ 225.304,61 e pagos R$ 225.303,61( Fonte:
Relatório de Fiscalização 2/2015, no TC 4302/2014)
As irregularidades restaram confirmadas conforme decisão proferida por meio do Acordão 838/2017 – 2ª Câmara deixando de aplicar multa aos responsáveis.
O Recorrente requer que seja aplicada a penalidade de
multa pecuniária aos Senhores Agmair Araújo Nascimento, Sebastião Lourenço da Silva, Avelino dos Santos
Cunha e Renato Barros da Silva, por entender que as irregularidades ausência de registro na fiscalização contratual e insubsistência de controle na execução contratual, afrontam a Lei de Licitações, ensejando irregualaridde de natureza grave.
Pois bem, conforme se verifica da Instrução Técnica Conclusiva ITC 3865/2015 (fls. 268/278), dos autos do Processo TC 4302/2014, a subscritora da peça entendeu que
mesmo diante da manutenção das irregularidades, as
mesmas não se revestiam de caráter grave sugerindo a
não aplicação de multa, entendendo-se cabível, no presente caso, apenas a expedição de determinação.
Inicialmente, cabe indagar acerca da natureza jurídica da
sanção aplicada pelos Tribunais de Contas em relação à
aplicação de multa.
A competência prevista no artigo 71, VIII da CRFB, para
os Tribunais de Contas aplicarem multas aos responsáveis por danos causados ao erário, não gera grandes controvérsias na doutrina e na jurisprudência, assim como a
natureza jurídica de tais multas.

Lado outro, a multa aplicada pelos Tribunais de Contas
quando se trata de multa administrativa, regulada por
princípios do direito administrativo, deve ser prevista em
lei e assegurar a observância do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório.
Importante destacar que as multas administrativas aplicadas pelos Tribunais de Contas não se confundem com
as multas civis ou com as multas penais, embora guardem muitos pontos de convergência entre elas, como
por exemplo, o fato de ser uma sanção imposta àqueles que transgridem certas normas ou princípios, ou até
mesmo contrato.
A doutrina nos ensina que a multa é considerada, em
sentido amplo, como a sanção imposta à pessoa, por infringência à regra ou ao princípio de lei ou ao contrato,
em virtude do que fica na obrigação de pagar certa importância em dinheiro.
Partindo desta premissa, podemos considerar que a multa administrativa – e por consequência, as multas aplicadas pelos Tribunais de Contas – se originam de relações
jurídicas pertencentes ao Direito Administrativo, que é
ramo do Direito Público, onde incidem princípios e regras próprios.
A multa administrativa, aplicada pelos Tribunais de Contas, possui funções punitivas e preventivas, esta última
que podemos considerar que assume verdadeiro caráter
pedagógico, vez que visa a inibição do Administrador Público ineficiente ou mesmo o Administrador ímprobo, da
prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico.
Diferentemente, as multas aplicadas pelas Cortes de
Contas, quando revestidas de caráter punitivo impõe
uma obrigação de pagar determinada quantia diante de
um ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico do Administrador Público.
Feitas estas breves considerações, consoante se verifica
dos autos TC 4302/2014, acerca da primeira irregularidade - Ausência de Registros na Fiscalização Contratual
www.tce.es.gov.br

– de início entendeu a equipe técnica que não houve fiscalização satisfatória, em razão de ausência de relatórios
(anotações), entretanto, destacou que, o Sr. Renato, fiscal do referido contrato, em entrevista com a equipe, demonstrou domínio acerca das exigências das prestações
do serviço, uma vez que atendeu com respostas plausíveis os questionamentos que lhe foram feitos.
De certo que a lei 8.666/93 exige a presença do fiscal do
contrato, que possui competências onde se destacam: (i)
Bem conhecer o termo do contrato e o projeto básico
ou o termo de referência; (ii) acompanhar passo a passo a execução do objeto; (iii) solicitar informações quando necessárias; (iv) anotar em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
(v) informar ao gestor do contrato acerca das inconsistências; (vi) notificar o contratado, por escrito, acerca
das ocorrências encontradas, dentre outras.
Ao compulsar os autos TC 4302/2014, muito embora
não tenha sido acostados aos autos o Contrato de prestação de serviços, bem como as Notas Fiscais para verificar o valor mensal do pagamento, observo que o Anexo
I do Edital de Concorrência nº 02/2014 fls. 44/45, prevê
a quantidade de 10 (dez) toneladas por dia, bem como,
estabelece a forma de execução dos serviços não havendo menção acerca da pesagem.
Lado outro, às fls. 255/264 consta Relatório de Visita Técnica referente aos meses de maio e junho, a vistoria feita
em conformidade com o Anexo suso mencionado, constando, inclusive, fotos e pesagem.
Assim sendo, irretocável a decisão atacada, no sentido
de que, no caso concreto, a fiscalização ocorreu na forma determinada, sendo, tão somente, necessária a recomendação e determinação.
Em relação à segunda irregularidade constante do Acórdão subjurgado - Insubsistência de Controle na Execução
Contratual – observou a uinidade técnica que a execução
do contrato ocorria quando os containers alcançam o
volume máximo de resíduos, a Administração solicitava
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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a prestadora do serviço que comparecesse ao local para
retirada do container, que é levado até a sede da empresa, no município de Aracruz, onde os resíduos são pesados, sem a presença de qualquer preposto da Administração Pública de Pancas. Ressaltando que o pagamento
ocorre em razão da pesagem do material recolhido, podendo ocorrer dano ao Município de Pancas em razão da
ausência de fiscalização neste momento.

unidade técncia e divergindo do do MPC VOTO no sentido de que este Plenário aprove a seguinte proposta de
deliberação que submeto à consideração.

Lado outro, embora precária a fiscalização não se vislumbrou, no caso concreto, conduta eivada de má-fé no sentido de lesar a Adminsitração, verifico, ainda, que não há
qualquer menção de dano ao erário, ao contrário, finaliza a unidade técnica em sede de conclusiva que o Município de Pancas passe a adotar outra forma de pesagem
dos detritos para melhor atender ao interesse público.

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:

É certo que compete ao Julgador levar em consideração o caso concreto, para que, a razoabilidade e proporcionalidade prevaleça em suas decisões, nesse contexto, o Acórdão de piso, com fidedignidade a tais princípios, identificou a presença de circunstâncias objetivas
atenuantes da conduta dos agentes – ausência de má-fé; conhecimento dos serviços contratados por servidor
designado como fiscal do contrato e ausência de dano
ao erário, concluindo que a determinação seria medida
suficiente para adequar os parâmetros de fiscalização a
boa administração, ante a ausência de conduta lesiva para a Adminsitração Pública ou para a satisfação do interesse público.
Nessa linha de entendimento, aplicando analogicamente o princípio da intervenção mínima aplicado ao direito
penal – onde somente se deve recorrer ao Direito Penal
se outros ramos do direito não forem suficientes – a aplicação de multa de caráter preventivo, no caso presente,
não se fez necessária ante a possibilidade desta Corte de
Contas proceder com medidas preventivas, como, de fato, constou no Acórdão recomendação e determinação.

RODRIGO COELHO DO CARMO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

1.1 NEGAR PROVIMENTO mantendo incólume os termos do Acórdão TC-4302/2014, fls. 294/301 dos autos TC-4302/2014, que entendeu pela procedência da
representação, deixando de aplicar multa por entender
que a expedição de recomendação e determinação seja
suficiente para sanar a irregularidades analisadas.
1.2 NOTIFICAR os Recorridos, na forma do artigo 358, inciso III da Resolução TC n° 261/2013;
1.3 REMETER os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção do
acórdão deste julgamento, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.4 ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

III - CONCLUSÃO:

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

Ante o exposto, acolhendo entendimento exarado pela

4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
www.tce.es.gov.br

substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
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:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1371/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09958/2016-9, 01001/2017-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Monitoramento
Assunto: Termo de Ajustamento de Gestão
UG: TRIBUNAL DE JUSTICA - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA), ANNIBAL DE REZENDE LIMA
TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO –MONITORAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM FACE DO CUMPRIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS DETERMISegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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NADAS – EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de proposta de COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE GESTÃO apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu Procurador Geral de Contas, Dr. Luciano Vieira, e pelo egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, na pessoa do seu Presidente, Exmo.
Desembargador Annibal de Rezende Lima, nos termos
do documento integrante do Protocolo n. 16.627/2016.
Como assinala a unidade técnica, o Ministério Público de
Contas apontou a necessidade da celebração do termo
de compromisso com base nos seguintes documentos e
respectivas constatações:
A Decisão TC n. 6391/2015, (Processo TC n.12173/2015,
relativo ao RGF do 2º quadrimestre de 2015 do Tribunal
de Justiça), que culminou na emissão de Parecer de Alerta ao Tribunal de Justiça diante do atingimento de 6,32%
da Receita Corrente Líquida com gastos com despesa de
pessoal no 2º Quadrimestre de 2015, ultrapassando, assim, o limite legal estabelecido no art. 20, inciso II, alínea
“b”, da LRF (6% do RCL).
A constatação pela SecexGoverno de que o percentual de despesa total com pessoal do TJES, apurado no 1º
quadrimestre de 2016, foi de 6,20%, o que evidenciou a
necessidade de cumprimento do comando da LRF que
estabelece a redução de pelo menos 1/3 do percentual excedente neste período, conforme teor do Relatório
Técnico 00194/2016-1, Processo TC n. 4001/2016.
Projeções elaboradas pelo próprio Parquet de Contas
quanto à avaliação a ser procedida no RGF do terceiro quadrimestre de 2016, pela SecexGoverno acerca do
comportamento da receita corrente líquida do Estado.
...o teor do Inquérito Civil instaurado pela Portaria
MPC/ES n. 02/2016, que investigou as medidas correti-

vas adotadas para o retorno ao limite legal das despesas total com pessoal, na forma do art. 5º, § 6°, da Lei n.
7.347/19851e art. 1º, da Lei Complementar Estadual nº.
8352, de 08 de novembro de 2016, que inseriu o inciso
XXXIX e os §§ 6º e 7º ao art. 1º, da Lei Complementar Estadual nº. 621/2012, de 08 de março de 2012.
Nesse contexto, os autos foram remetidos à SecexGoverno para análise das premissas, dados e condições constantes das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta, objeto deste procedimento, que, à época, sugeriu
fosse acompanhada das informações a respeito do comportamento dos gastos com pessoal do Tribunal de Justiça, desde o exercício 2014, segundo o que consta dos
processos de RGF e de prestação de contas anual (Despacho 52234/2016-1).
Dando seguimento ao feito, o órgão de instrução fez juntar aos autos a manifestação MT 01176/2016-5), com
qual apresentou considerações e sugeriu:
O envio dos autos ao Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo para manifestação, nos termos do
artigo 1º, §7º, da Lei Complementar n. 621/2012;2);
A aprovação da presente proposta do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme inciso XXXIX
do artigo 1º da LC n. 621/2016, ante o atendimento dos
requisitos constantes nas alíneas “a”, “b”, “c”, e “d” do inciso XXXIX do artigo 1º da LC 621/20123;3);
A divulgação do TAG aprovado, em observância ao princípio da publicidade;
A realização de procedimentos específicos de fiscalização por parte deste Tribunal de Contas do Estado, mediante sua unidade técnica competente e/ou unidades
afins, para averiguar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Gestão aprovado, devendo ser envolvido, necessariamente, o apoio do setor de Tecnologia de Informação desta Corte de Contas.
Em sua manifestação depois da análise acostada pela
www.tce.es.gov.br

unidade técnica, o Ministério Público de Contas, por seu
procurador geral, ratificou os termos da proposição de
TAG, pugnando pelo acolhimento in totum dos encaminhamentos indicados pela SecexGoverno.
Depois disso, foram então os autos encaminhados ao Relator que teceu o seu voto, acolhido pelo Plenário desta
Corte de Contas na Decisão 3532/2016, que fixou a data
de 30 de abril de 2017 como o último dia para a adoção
das medidas de redução da despesa de pessoa previstas
nos artigos 22 e 23 da LC n. 101/2000, correspondente
ao fim do 1º Quadrimestre de 2017.
Ainda entendeu o Plenário desta Corte de Contas pela necessidade do aferimento/esclarecimento de determinados fatos e circunstâncias, a ser realizado pela área
técnica em sede de diligência ou no âmbito da auditoria
já deflagrada nos autos do processo TC 8927/2016, para verificar, em especial, os seguintes pontos, conforme
item 3 do dispositivo do Acórdão em referência:
Se o aumento das despesas com pessoal efetuadas pelo
Poder Judiciário de 2014 até agosto de 2015 observou o
art. 169 da Constituição Federal e art. 21 da LRF e se contribuiu à extrapolação do limite total identificada no RGF
2º Quadrimestre (TC 12.173/2015);
Se enquanto o Poder Judiciário esteve acima do limite
prudencial para gastos com pessoal, se observou as medidas de contenção previstas no art. 22 da LRF;
A realização de confrontação do gasto do Poder Judiciário com cargos em comissão e com funções gratificadas
referentes a agosto de 2015 com as despesas de mesma
natureza realizadas em novembro de 2016, a fim de se
verificar se foi atendido o inciso I do §3º do art. 169 da
CF (redução de pelo menos 20%);
Confirmar se houve exoneração de servidores efetivos
não estáveis (inciso II do §3º do art. 169, CF) e, a partir da informação sobre quantos servidores não estáveis
existiriam nos quadros do Judiciário Estadual, inserir em
cronograma no TAG o momento da exoneração.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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No item 4 do referido Acórdão, ficou determinado o encaminhamento dos autos à área técnica, para instrução.

processo, lograram êxito no intuito de redução dos gastos com pessoal.

Publicada a Decisão 03532/2016-7 no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, o Ministério Público de Contas interpôs Embargos de Declaração arguindo a existência de
contradição e obscuridades, autuado no processo TC
1001/2017.

Com isso, por esses dois aspectos, sustenta ainda em sua
peça de instrução que é de se concluir pela perda de objeto do presente feito, visto a situação de extrapolamento do limite legal das despesas de pessoal do Tribunal
de Justiça do Estado do Espírito Santo não mais persiste.

Em decisão proferida no Acórdão TC-1445/2017 o Plenário conheceu do Embargos de Declaração, porém entendeu pelo não provimento ao recurso aclaratório, mantendo-se na íntegra a Decisão –Plenário 3532/2016-7.

Em face disso, defende a unidade técnica que, diante
das demonstrações e análises procedidas nos autos, não
mais se mostra presente o contexto fático excepcionalíssimo (fundamento) que ensejou a proposta de realização
do Compromisso de Ajustamento de Gestão apresentado pelo Ministério Público de Contas e pelo Egrégio Tribunal de Justiça, trazida ao crivo desta Corte de Contas
para aprovação.

Em seguida, os autos seguiram ao Núcleo de Controle
Externo de Macroavaliação Governamental – NMG, para
fins de cumprimento ao que ali foi disposto nos itens 3 e
4 (Despacho 17867/2018), em sede de monitoramento.

por ao Plenário o arquivamento dos autos, na forma prevista nos incisos III e IV do art. 330 do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, acolho o opinamento da unidade técnica
deste Tribunal, corroborado pelo Ministério Público de
Contas, para apresentar e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a decisão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

Sobre o que foi determinado nos itens 3 e 4, a unidade técnica deste Tribunal de Contas anotou em sua peça
de instrução (Manifestação Técnica 00499/2018-9) que,
desde a época, transcorreu mais de 18 meses e que, nesse lapso, a situação veio a se modificar consideravelmente, fazendo o Tribunal de Justiça retornar ao limite legal das despesas com pessoal previstas na LRF, dentro do
prazo definido na Decisão 3532/2016 (30/04/2017), conforme análise do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) promovida nos autos do TC 3448/2017.

E conclui, sugerindo o reconhecimento da carência de interesse processual no seu prosseguimento do feito em
sua etapa de monitoramento, a ensejar o arquivamento dos autos, na forma prevista nos incisos III e IV do art.
330 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Acrescenta que, desde então, a análise dos RGFs subsequentes comprova que o Poder Judiciário se mantém
abaixo do limite legal (6%) definido para as despesas
com pessoal para fins fiscais.

É o relatório, passo ao voto.

3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.

2 FUNDAMENTAÇÃO

4. Especificação do quórum:

Examinando detidamente o teor da manifestação da unidade técnica deste Tribunal, acolho a sua proposta de
reconhecimento da carência de interesse processual no
seu prosseguimento do feito em sua etapa de monitoramento, sob o argumento de que não mais subsiste a
situação de extrapolamento do limite legal das despesas de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos termos contido na Manifestação Técnica 00499/2018-9, nos autos corroborada pelo Parecer
02922/2018-9 do Ministério Público de Contas, para pro-

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.

Também assevera o órgão de instrução que a fiscalização promovida nos autos do TC 8927/2016, que visava averiguar a regularidade, a legalidade e a repercussão nas despesas de pessoal dos atos de gestão mais relevantes praticados entre o período de 01/01/2014 até
31/10/2016, já foi objeto de Instrução Técnica Conclusiva (ITC 461/2018), a qual considerou que as medidas
tomadas pelo Judiciário Estadual, evidenciadas naquele

De sua vez, o Ministério Público de Contas, em seu Parecer 02922/2018-9, assinalou que, à guisa dos argumentos fáticos e jurídicos contidos na Manifestação Técnica
00499/2018-9, oficia pelo ARQUIVAMENTO do processo, nos termos do art. 330, incisos III e IV, do RITCEES[1].

www.tce.es.gov.br

1.1 Considerar cumpridas as providências determinadas para a fase monitoramento deste processo;
1.2 Decretar a extinção deste procedimento de monitoramento incidental, nos termos do art. 330, IV do Regimento Interno, promovendo-se em seguida o arquivamento dos presentes autos.
2. Unânime.

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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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:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1505/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02384/2018-9, 02529/2018-5, 02504/20185, 02039/2018-5, 07117/2011-3
Classificação: Pedido de Reexame
UG: FES - Fundo Estadual de Saúde
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: ANA LUCIA MARABOTI FRIQUES, CARLA JEANE SILVEIRA ZACCA, NEUDES FRAGA VIANA, SONIA LEANDRO BLACKMAN, RESY NEVES REBELLO ALVES, ROBERTA DA SILVA LIMA, ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA
Recorrente: JAQUELINE MOFFATI OZORIO DA SILVA
Procuradores: LUIZA OZORIO DE OLIVEIRA (OAB: 28132ES), ANA CAROLINA DE PLA LOEFFLER (OAB: 18206-ES),
SYLVIO CESAR ALVES DA SILVA (OAB: 020805-RJ)
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1374/2017-1 (TC 7117/2011–3) – FUNDO ESTADUAL DE

SAÚDE – AUDITORIA ORDINÁRIA – CONHECER – DAR
PROVIMENTO PARCIAL – ARQUIVAR.

II

FUNDAMENTAÇÃO

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

II.1

PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE

Como narrado, a recorrente suscitou sua ilegitimidade
para figurar como responsável no feito, alegando ausência de nexo de causalidade entre suas ações e a irregularidade apurada.

I

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de reexame interposto pela senhora Jaqueline Mofatti Ozorio da Silva em face do Acórdão TC 1374/2017-1, proferido no bojo do processo TC
7117/2011-3 (em apenso), por meio do qual fora condenada ao pagamento de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ter sido considerada uma das responsáveis por
inconsistências relativas à disponibilização de agendas
de exames dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico pelo Hospital Estadual Central no ano de 2012 (item
2.4, do Acórdão TC 1374/2017-1).
Em sua petição, a recorrente suscita sua ilegitimidade,
alegando que não era a agente responsável pelas atribuições a ela imputadas por esse Tribunal, e adentra no
mérito ao demonstrar as circunstâncias e tentar justificar
os fatos que foram objeto de auditoria ordinária (Petição
Recurso 87/2018-5).
Preliminarmente, realizei o juízo de admissibilidade do
expediente recursal, conhecendo-o e determinando o
início de sua instrução, conforme se vê na Decisão Monocrática 702/2018-2.
Cotejando as razões recursais, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas (NRC) prolatou a Instrução Técnica de Recurso 262/2018-1, na qual opinou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade suscitada, mas
reconheceu que “a responsável agiu da melhor forma
possível na condução de seus trabalhos para melhor distribuição dos exames entre os hospitais conveniados”,
pugnando pelo acolhimento das razões de defesa.
Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas encampou as razões tecidas pelo NRC, pronunciando-se pelo provimento parcial do recurso (Parecer
4788/2018-6).
www.tce.es.gov.br

A esse respeito, o NRC esclareceu que todos os elementos para a responsabilização da recorrente foram devidamente descritos nos autos recorridos, rechaçando qualquer possibilidade de ter havido responsabilização objetiva da parte e manifestou-se pela rejeição da preliminar
de ilegitimidade arguida.
Da mesma forma, estando presentes todos os elementos
necessários à responsabilização da recorrente, adoto os
fundamentos delineados pelo corpo técnico e corroborados pelo Parquet de Contas, para rejeitar a prejudicial
de mérito suscitada pela parte.
II.2

MÉRITO

Em relação ao mérito, igualmente acompanho o posicionamento técnico que, ao confirmar a irregularidade,
ponderou sobre a culpabilidade da recorrente, registrando que “agiu da melhor forma possível na condução de
seus trabalhos para melhor distribuição dos exames entre os hospitais conveniados”, o que deve ser interpretado como ausência de culpabilidade por sua parte, o que
atenua ou elimina qualquer grau de reprovabilidade da
conduta praticada.
Sendo a culpabilidade um pressuposto de aplicação da
pena, impõe-se que seja afastada, desde já, a multa originalmente aplicada à recorrente.
Em sintonia com tais preceitos, tem-se a recente alteração legislativa promovida na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), advindas da Lei 13.655,
de 25 de abril de 2018 no Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942.
Como se sabe, o novel art. 28 da referida legislação, passou a condicionar a responsabilização do agente público
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018

134

ATOS DA 1a CÂMARA

à atuação eivada de dolo ou, ao menos, de erro grosseiro, a saber:

3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro.

4. Especificação do quórum:

Tal ditame legal reforça o entendimento técnico e ministerial, pois de fato não se confirmou no caso qualquer indício de que a atuação da recorrente tenha se dado com
culpa grave ou erro grosseiro, tampouco com dolo.
Por fim, registro que, também em face do Acórdão TC
1374/2017-1, foram interpostos outros três recursos que
tramitam em apenso a este caderno processual.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o 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 plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER o pedido de reexame;
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para:
1.2.1 rejeitar a preliminar de ilegitimidade suscitada;

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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 RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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

1.2.2 reformar o Acórdão TC 1374/2017-1, excluindo a
multa antes aplicada à senhora Jaqueline Mofatti Ozório da Silva;

ACÓRDÃO TC-1506/2018 – PLENÁRIO

1.3 Dar CIÊNCIA à parte, aos interessados e ao MPC, na
forma regimental; e

Processos: 02504/2018-5, 02529/2018-5, 02384/20189, 02039/2018-5, 07117/2011-3

1.4 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.

Classificação: Pedido de Reexame

2. Unânime.

UG: FES - Fundo Estadual de Saúde
www.tce.es.gov.br

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: ANA LUCIA MARABOTI FRIQUES, CARLA JEANE SILVEIRA ZACCA, JAQUELINE MOFFATI OZORIO DA
SILVA, NEUDES FRAGA VIANA, SONIA LEANDRO BLACKMAN, ROBERTA DA SILVA LIMA, ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA
Recorrente: RESY NEVES REBELLO ALVES
Procuradores: BRICIO ALVES SANTOS NETO (OAB: 23735ES), ANA CAROLINA DE PLA LOEFFLER (OAB: 18206-ES),
SYLVIO CESAR ALVES DA SILVA (OAB: 020805-RJ)
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1374/2017-1 (TC 7117/2011–3) – FUNDO ESTADUAL DE
SAÚDE – AUDITORIA ORDINÁRIA – CONHECER – DAR
PROVIMENTO PARCIAL – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de reexame interposto pela senhora Resy Neves Rebello Alves em face do Acórdão TC 1374/2017-1, proferido no bojo do processo TC
7117/2011-3 (em apenso), por meio do qual fora condenada ao pagamento de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ter sido considerada uma das responsáveis por
inconsistências relativas à disponibilização de agendas
de exames dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico pelo Hospital Estadual Central no ano de 2012 (item
2.4, do Acórdão TC 1374/2017-1).
Em sua petição, a recorrente suscita sua ilegitimidade,
alegando que não era a agente responsável pelas atribuições a ela imputadas por esse Tribunal, e adentra no
mérito ao demonstrar as circunstâncias e tentar justificar
os fatos que foram objeto de auditoria ordinária (Petição
Recurso 92/2018-6).
Preliminarmente, realizei o juízo de admissibilidade do
expediente recursal, conhecendo-o e determinando o
início de sua instrução, conforme se vê na Decisão Monocrática 700/2018-3.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Cotejando as razões recursais, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas (NRC) prolatou a Instrução Técnica de Recurso 263/2018-5, na qual opinou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade suscitada, mas
reconheceu que “a responsável agiu da melhor forma
possível na condução de seus trabalhos para melhor distribuição dos exames entre os hospitais conveniados”,
pugnando pelo acolhimento das razões de defesa.
Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas encampou as razões tecidas pelo NRC, pronunciando-se pelo provimento parcial do recurso (Parecer
4786/2018-7).
II

FUNDAMENTAÇÃO

II.1

PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE

Como narrado, a recorrente suscitou sua ilegitimidade
para figurar como responsável no feito, alegando ausência de nexo de causalidade entre suas ações e a irregularidade apurada.
A esse respeito, o NRC esclareceu que todos os elementos para a responsabilização da recorrente foram devidamente descritos nos autos recorridos, rechaçando qualquer possibilidade de ter havido responsabilização objetiva da parte e manifestou-se pela rejeição da preliminar
de ilegitimidade arguida.
Da mesma forma, estando presentes todos os elementos
necessários à responsabilização da recorrente, adoto os
fundamentos delineados pelo corpo técnico e corroborados pelo Parquet de Contas, para rejeitar a prejudicial
de mérito suscitada pela parte.
II.2

MÉRITO

Em relação ao mérito, igualmente acompanho o posicionamento técnico que, ao confirmar a irregularidade,
ponderou sobre a culpabilidade da recorrente, registrando que “agiu da melhor forma possível na condução de
seus trabalhos para melhor distribuição dos exames entre os hospitais conveniados”, o que deve ser interpretado como ausência de culpabilidade por sua parte, o que

atenua ou elimina qualquer grau de reprovabilidade da
conduta praticada.
Sendo a culpabilidade um pressuposto de aplicação da
pena, impõe-se que seja afastada, desde já, a multa originalmente aplicada à recorrente.
Em sintonia com tais preceitos, tem-se a recente alteração legislativa promovida na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), advindas da Lei 13.655,
de 25 de abril de 2018 no Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942.
Como se sabe, o novel art. 28 da referida legislação, passou a condicionar a responsabilização do agente público
à atuação eivada de dolo ou, ao menos, de erro grosseiro, a saber:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro.
Tal ditame legal reforça o entendimento técnico e ministerial, pois de fato não se confirmou no caso qualquer indício de que a atuação da recorrente tenha se dado com
culpa grave ou erro grosseiro, tampouco com dolo.
Por fim, registro que, também em face do Acórdão TC
1374/2017-1, foram interpostos outros três recursos que
tramitam em apenso a este caderno processual.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o 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 plenária, ante as razões exwww.tce.es.gov.br

postas pelo relator, em:
1.1 CONHECER o pedido de reexame;
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para:
1.2.1 rejeitar a preliminar de ilegitimidade suscitada;
1.2.2 reformar o Acórdão TC 1374/2017-1, excluindo a
multa antes aplicada à senhora Resy Neves Rebello Alves;
1.3 Dar CIÊNCIA à parte, aos interessados e ao MPC, na
forma regimental; e
1.4 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
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 SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1507/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02529/2018-5, 02504/2018-5, 02384/20189, 02039/2018-5, 07117/2011-3
Classificação: Pedido de Reexame
UG: FES - Fundo Estadual de Saúde
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: ANA LUCIA MARABOTI FRIQUES, CARLA JEANE SILVEIRA ZACCA, NEUDES FRAGA VIANA, SONIA LEANDRO BLACKMAN
Interessado: JAQUELINE MOFFATI OZORIO DA SILVA,
RESY NEVES REBELLO ALVES, ROBERTA DA SILVA LIMA,
ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA
Procuradores: ANA CAROLINA DE PLA LOEFFLER (OAB:
18206-ES), SYLVIO CESAR ALVES DA SILVA (OAB: 020805RJ)
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1374/2017-1 (TC 7117/2011–3) – FUNDO ESTADUAL DE
SAÚDE – AUDITORIA ORDINÁRIA – CONHECER – DAR
PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de reexame interposto pelas senhoras Ana Lucia Maraboti Friques, Sonia Leandro Blackman, Carla Jeane Silveira Zacca e Neudes Fraga Viana
em face do Acórdão TC 1374/2017-1, proferido no bojo do processo TC 7117/2011-3 (em apenso), por meio
do qual foram condenadas ao pagamento de multa de
R$ 3.000,00 (três mil reais) por terem sido consideradas
corresponsáveis por inconsistências relativas à disponibilização de agendas de exames dos serviços de apoio

diagnóstico e terapêutico e, ainda, à ausência de cotações diversas de preços para aquisição de órteses, próteses e materiais especiais pelo Hospital Estadual Central
no ano de 2012 (itens 2.4 e 2.10, do Acórdão recorrido).
Em sua petição, as recorrentes primeiramente suscitaram a ocorrência da prescrição e adentraram no mérito
ao demonstrar circunstâncias e tentar justificar os fatos
que foram objeto de auditoria ordinária (Petição Recurso 158/2018-1).
Preliminarmente, realizei o juízo de admissibilidade do
expediente recursal, conhecendo-o e determinando o
início de sua instrução, conforme se vê na Decisão Monocrática 701/2018-8.
Cotejando as razões recursais, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas (NRC) prolatou a Instrução Técnica de Recurso 264/2018-1, na qual opinou pelo
não reconhecimento da prescrição, mas assegurou que
as responsáveis agiram da melhor forma possível na condução de seus trabalhos e, nesses termos, pugnou pelo
acolhimento das razões de defesa em relação ao item 2.4
do Acórdão recorrido.
Contudo, em relação à irregularidade descrita no item
2.10 da decisão guerreada, o NRC manteve a fundamentação originalmente dada ao Acórdão e confirmou a ausência de cotações distintas de preços para a aquisição
de órteses, próteses e materiais especiais, bem como a
presença dos elementos indispensáveis à responsabilização das servidoras.
Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas encampou as razões tecidas pelo NRC, pronunciando-se pelo provimento parcial do recurso (Parecer
4784/2018-8).
Tendo sido o feito incluído na pauta da 37ª sessão ordinária do Plenário, a recorrente realizou sustentação oral,
motivo pelo qual adiei o julgamento do feito para aprofundar as alegações reiteradas pela parte.
II

FUNDAMENTAÇÃO
www.tce.es.gov.br

II.1

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Como narrado, as recorrentes suscitaram a prescrição da
pretensão punitiva desta Corte, alegando o decurso do
prazo quinquenal desde a ocorrência dos fatos, em 2012,
até o julgamento, ocorrido ao fim de 2017.
A esse respeito, o NRC esclareceu que o prazo prescricional se sujeita a hipóteses legais de suspensão e interrupção, como citação e interposição de recurso, o que
fez como que a pretensão punitiva desta Corte se dilatasse, não tendo sido fulminada pela prescrição.
Da mesma forma, entendo que está claramente demonstrado que o fenômeno prescricional não se operou
neste caso, mesmo sendo os fatos datados dos anos de
2011 e 2012.
Como se depreende dos autos, as citações das recorrentes se deram em 2015, o que interrompeu o decurso
do prazo prescricional, alongando-o até 2020. Do mesmo modo, com a interposição deste expediente recursal neste ano de 2018, mas uma vez adiou-se a prescrição da pretensão punitiva do TCEES, desta vez até 2023.
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.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018

137

ATOS DA 1a CÂMARA

§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
Portanto, acrescento estas razões aos fundamentos delineados pelo corpo técnico e corroborados pelo Parquet
de Contas para rejeitar a preliminar de prescrição suscitada pelas partes.
II.2

MÉRITO

Em relação ao mérito, igualmente acompanho o posicionamento técnico que, ao confirmar inconsistências relativas à disponibilização de agendas de exames dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (item 2.4 da decisão recorrida), ponderou sobre a culpabilidade das recorrentes, registrando que agiram da melhor forma possível na condução de seus trabalhos, o que deve ser interpretado como ausência de culpabilidade por parte
das agentes, o que atenua ou elimina qualquer grau de
reprovabilidade das condutas praticadas.
Sendo a culpabilidade um pressuposto de aplicação da
pena, impõe-se que seja afastada, desde já, a multa originalmente aplicada à recorrente.
Em sintonia com tais preceitos, tem-se a recente alteração legislativa promovida na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), advindas da Lei 13.655,
de 25 de abril de 2018 no Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942.
Como se sabe, o novel art. 28 da referida legislação, passou a condicionar a responsabilização do agente público
à atuação eivada de dolo ou, ao menos, de erro grosseiro, a saber:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro.
Tal ditame legal reforça o entendimento técnico e ministerial, pois de fato não se confirmou no caso qualquer
indício de que a atuação das recorrentes, neste caso, te-

nha se dado com culpa grave ou erro grosseiro, tampouco com dolo.
No que diz respeito à outra irregularidade apurada (ausência de cotações diversas de preços para aquisição de
órteses, próteses e materiais especiais pelo Hospital Estadual Central), divirjo do pronunciamento técnico e ministerial para reformar o desfecho dado ao item 2.10 da
decisão recorrida.
É que neste caso foi atribuída, a meu ver equivocadamente, responsabilidade às integrantes de uma comissão que era responsável, não por realizar a cotação prévia às compras do hospital, mas sim pelo monitoramento
da execução do contrato de gestão pela Associação Congregação de Santa Catarina, a quem de fato incumbia o
desempenho da obrigação de cotar preços, conforme se
infere do Regulamento Interno de Compras do Hospital
Estadual Central, em seu art. 13.
Constata-se, ainda, tanto das alegações de defesa, reiteradas em sustentação oral, quanto da documentação
trazida aos autos, que a recorrente, no desempenho das
atribuições de acompanhamento e monitoramento da
execução contratual, inclusive se desincumbiu do dever
jurídico que lhe competia ao apontar expressamente o
descumprimento da obrigação de cotar preços pela entidade contratada, o que de fato ocorreu antes mesmo
da realização da auditoria, passada no exercício seguinte ao auditado.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, registro que,
embora o descumprimento apontado tenha sido decorrente de conduta omissiva da associação contratada para gerir o Hospital Central, refoge ao rol de competências
desta Casa o apenamento de pessoas jurídicas, exceto
nos casos em que se constata fraude à licitação ou dano
ao erário, o que não se confirmou neste caso específico.
Daí a razão de a pretensão punitiva desta Casa não atingir a pessoa jurídica contratada pela não realização das
cotações de preços.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
www.tce.es.gov.br

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 plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER o pedido de reexame;
1.2 REJEITAR a preliminar de prescrição suscitada;
1.3 DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar o Acórdão TC 1374/2017-1, reconhecendo-se a ausência de
culpabilidade e de responsabilidade das senhoras Ana
Lucia Maraboti Friques, Sonia Leandro Blackman, Carla Jeane Silveira Zacca e Neudes Fraga Viana em relação às irregularidades tratadas nos seus itens 2.4 e 2.10,
afastando, por isso, a imposição de multa às recorrentes;
1.4 Dar CIÊNCIA à parte, aos interessados e ao MPC, na
forma regimental; e
1.5 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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
ACÓRDÃO TC-15092018 – PLENÁRIO
Processo: 04868/2018-7
Classificação: Uniformização de Jurisprudência
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Suscitante:
Conselheiro Efetivo (Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun)
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
– CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS – DIVERGÊNCIA –
PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE MATÉRIA PREJUDICIAL DE
MÉRITO – COMPOSIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL –
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO ATÉ RECOMPOSIÇÃO E NOVO PROCESSAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de incidente de uniformização de jurisprudência por alegada divergência entre as disposições contidas no Acórdão TC 788/2017-Plenário (Processo TC 9645/2016 – Recurso de Reconsideração) e no
Acórdão TC 414/2017-Plenário (Processo TC 4597/2015
– Pedido de Revisão), suscitada pelo senhor Cícero Quedevez Grobério, ex-presidente da Câmara Municipal de
Pancas.
Nos termos do Processo TC 6209/2017, o responsável
apresentou embargos de declaração com efeitos infringentes concomitante ao pedido incidental de uniformização.
O suscitante alega existir entendimento divergente deste Tribunal no âmbito dos Acórdãos TC 414/2017-Plenário (Processo TC 4597/2015 – Pedido de Revisão) e
788/2017-Plenário (Processo TC 9645/2016 – Recurso de
Reconsideração), no que tange ao julgamento das contas após recolhimento parcial de débito imputado unicamente ao responsável, na condição de Presidente da
Câmara Municipal de Pancas, por irregularidade consubstanciada na realização de pagamentos acima do teto constitucional aos vereadores daquela casa de leis, eis
que no primeiro caso este Tribunal reconheceu a boa-fé
do gestor, possibilitando o saneamento dos autos, e no
segundo não a reconheceu, culminando na irregularidade das contas.
Nos termos da Decisão 929/2018-7, o Plenário desta
Corte de Contas, por maioria, deliberou pela admissão
do incidente, sobrestamento do julgamento daqueles
embargos de declaração e formação de autos apartados,
dando origem aos presentes.
Nesse contexto, o Núcleo de Jurisprudência e Súmula,
através do Estudo Técnico de Jurisprudência 16-20185, ratificou integralmente o Estudo Técnico de Jurisprudência 27-2017-5, emitido nos autos do Processo TC
6209/2017, o qual concluiu pela existência de divergência.
Encaminhado ao Ministério Público de Contas para mawww.tce.es.gov.br

nifestação conforme determinação regimental, o Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, apresentou o Parecer do Ministério Público de Contas 3395/2018-3, discordando do entendimento técnico uma vez que entende não haver divergência a ser dirimida:
Com efeito, a análise da boa-fé depende do fato concreto; nesta vertente, cada caso deve ser analisado em cada processo para que assim possa extrair que, naquela
conduta o gestor agiu de boa ou má-fé. Essa objetivação
da boa-fé não encontra amparo em incidente de uniformização de jurisprudência pois, assim agindo, o julgador
afasta a análise da subjetividade da conduta do gestor
naquele processo.
[...]
Neste cenário, no caso do Acórdão TC-414/2017, mediante análise da conduta do agente, o julgador decidiu
que estava amparada pela boa-fé, dando oportunidade
de saneamento do processo. Lado outro, no Acórdão TC788/017, o julgador decidiu que não havia a boa-fé, decidindo, assim, pela irregularidade do ato. Desse modo, as
duas decisões não se conflitam, as duas decisões estão
corretas, pois dependem do fato concreto para balizar a
boa-fé do agente. Não há que se falar, então, em divergências jurisprudenciais.
II

FUNDAMENTAÇÃO

II.1

DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

A uniformização de jurisprudência visa a evitar uma desarmonia de interpretações de teses jurídicas dentro do
Tribunal, buscando, portanto, uma manifestação plenária em razão da existência de decisões conflitantes proferidas.
Tendo em vista a relevância da matéria tratada, importa
destacar as disposições legais sobre o tema da uniformização de jurisprudência dentro desta Corde de Contas.
A Lei Complementar 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), contém a seguinte previsão:
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Art. 175. Ao apreciar processo em que seja suscitada divergência entre deliberações anteriores do Tribunal de
Contas, poderá o colegiado, a requerimento de Conselheiro, Auditor, representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas ou responsável, decidir pela
apreciação preliminar da controvérsia.
Parágrafo único. Reconhecida a existência da divergência, o Relator solicitará a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, submetendo em seguida a questão à deliberação do Plenário.
Por sua vez, a Resolução TC n° 261, de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal) apresenta as seguintes disposições:
Art. 356. Ao apreciar processo em que seja suscitada divergência entre deliberações anteriores do Tribunal, poderá o colegiado, a requerimento de Conselheiro, Auditor, do Ministério Público junto ao Tribunal, responsável ou interessado, decidir pela apreciação preliminar da
controvérsia, em autos apartados, retirando-se a matéria de pauta.
§ 1º Na arguição do incidente de uniformização de jurisprudência, o suscitante deverá indicar expressamente as
decisões nas quais tenha ocorrido a divergência.
§ 2º Admitido o incidente de uniformização pelo Relator,
ficam sobrestados o julgamento do processo principal e
a tramitação daqueles que versarem sobre matéria similar, podendo ser determinada a remessa do processo ao
Núcleo de Jurisprudência e Súmula para os fins do disposto no art. 445, inciso III, deste Regimento.
§ 3º O Relator solicitará a audiência do Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de quinze dias, submetendo a questão à deliberação do Plenário até a segunda sessão ordinária subsequente à devolução dos autos,
salvo se a complexidade da matéria indicar a necessidade de dilação do prazo, que não poderá ultrapassar a
quarta sessão ordinária.
§ 4º Dirimida a divergência jurisprudencial pelo Plenário,

a apreciação do processo quanto ao mérito terá prosseguimento na sessão do colegiado competente.

414/2017-Plenário, com eventual distinção de tratamento.

§ 5º Não reconhecendo a divergência jurisprudencial, o
Relator levará seu voto ao Plenário que, se acolhido, terá prosseguimento na apreciação do mérito do processo, se matéria de sua competência, ou encaminhá-lo-á à
Câmara originária.

II.2.1 Trâmite que levou ao Acórdão TC 414/2017-Plenário (voto vencedor: Conselheiro Domingos Augusto
Taufner)

§ 6º Se o Plenário, dissentindo do Relator, entender pela
existência de divergência jurisprudencial, passará a funcionar como novo Relator para o incidente o Conselheiro
que primeiro proferir o voto dissidente.
§ 7º Da decisão do Plenário sobre a divergência, caberá
apenas o recurso de embargos de declaração.
§ 8º A decisão que resolver a divergência será remetida ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula, para oportuna
apreciação da possibilidade de elaboração de enunciado de súmula sobre a matéria. Art. 357. Proferido o julgamento do incidente pelo Plenário, observado o quorum qualificado previsto no art. 180 da Lei Orgânica do
Tribunal, os autos serão devolvidos àquele que suscitou
a matéria incidental, para apreciação do mérito do processo. Parágrafo único. Dirimida a questão, os respectivos autos serão apensados ao processo em que se originou o incidente.
Ultrapassada a admissibilidade do incidente, determinada a formação dos presentes autos e sobrestado o julgamento dos embargos de declaração interpostos, havendo manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal,
passo a análise do mérito incidental.
II.2

DO MÉRITO

A divergência suscitada reporta-se à irregularidade das
contas mantida no Acórdão TC 788/2017- Plenário, em
razão do pagamento de subsídio dos vereadores acima do teto constitucional, fixado em 30% do valor do
subsídio dos deputados estaduais, em decorrência da
aprovação de revisão geral anual no decorrer da legislatura, matéria sobre a qual foi exarado o Acórdão TC
www.tce.es.gov.br

No Processo TC 6868/2010 – Auditoria, em análise das
contas do exercício de 2009, foi concedido ao senhor Cícero Quedevez - presidente da Câmara, o prazo de 30
dias, a fim de apresentar justificativas e/ou recolher o
débito decorrente da extrapolação do limite de subsídio
de vereadores e da multa, nos termos do art. 56, III, da
Lei Complementar 621/2012, concedendo, ainda, o julgamento pela regularidade com ressalva daquelas contas, ante o recolhimento integral do dano apurado, conforme termos do Acórdão TC 212/2013:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6868/2010, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de junho de dois mil e treze, por maioria,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que encampou a recomendação do Senhor Conselheiro Domingos Augusto Taufner
quanto à realização de concurso público:
1. Converter o Relatório de Auditoria em Tomada de
Contas Especial, na forma do art. 57, IV, da LC de nº
621/2012, a fim de sejam julgadas as contas do gestor
em referência;
2. Não seja acolhida a preliminar suscitada de instauração de incidente de inconstitucionalidade, visto que a
norma é constitucional, tendo sido observados os procedimentos constitucionais para a revisão geral anual;
3. Sejam afastadas as irregularidades relativas aos itens:
3, 5 e 6;
4. Sejam mantidas as seguintes irregularidades do item
2, bem como o ressarcimento a ela relativa, e do item 4,
sendo imputado o ressarcimento no valor de R$ 8.010,00
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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(oito mil e dez reais) equivalente a 4009,8113 VRTE;
5. Seja aplicada multa pecuniária ao Sr. Cícero Quedevez, no valor de 1000 VRTE, em razão das irregularidades
mantidas nesta decisão;
6. Não seja acolhida a preliminar de nulidade do acórdão de nº 067/2011, em face de que o julgamento em
separado fora realizado segundo a legislação então vigente, nos termos da Resolução TC de n° 220/2010, antes referida;
7. Seja expedida determinação ao gestor, em referência,
para que promova o ressarcimento ao erário do valor
do ressarcimento imputado, no prazo de 30 dias, bem
como o pagamento da multa aqui imputada, o que poderá convolar o julgamento de suas contas em regular
com ressalva, em face da recomposição do patrimônio
público realizado, comprovando-o perante este Egrégio
Tribunal de Contas, na forma do art. 56, inciso III, da Lei
621/2012, tendo em vista que não lhe fora oportunizado
o recolhimento do débito imputado;
8. Sejam expedidas as seguintes recomendações ao gestor:
8.1 Promova-se a realização de concurso público para
provimento do cargo efetivo de Contador do quadro permanente de servidores;
8.2 Abstenha-se de incluir, no instrumento convocatório,
cláusulas que restrinjam o caráter competitivo ou direcionem o resultado do certame;
8.3 Promova a implantação de um sistema de controle
interno, caso ainda não tenha feito, nos termos e prazos propostos pela Resolução TC 227/2011, que estabelece o Guia de Orientação para Implantação do Sistema
de Controle Interno na Administração Pública Estadual e
Municipal;
9. Julgar irregulares as contas sob a responsabilidade do
Sr. Cícero Quedevez Grobério, Presidente da Câmara Municipal de Pancas no exercício de 2009, em razão da manutenção das irregularidades sobreditas. (grifo nosso)

Entretanto, o ora recorrente efetuou o pagamento, contudo, apenas da parte que lhe competia individualmente (1/9 – R$ 890,00), não quitando o débito na integralidade, o que ensejou a manutenção do próprio Acórdão
TC 212/2013, com julgamento pela irregularidade de suas contas.
Nesse passo, o responsável apresentou embargos de declaração por meio do Processo TC 5767/2013 – Embargos de declaração, o qual foi conhecido, porém rejeitado
pela ausência de vício de omissão, obscuridade ou contradição, mantendo-se o Acórdão TC 212/2013.
O responsável, então, apresentou Pedido de Revisão Processo TC 4597/2015, no intuito de responsabilizar os
demais vereadores em solidariedade, o que foi atendido pelo relator, mediante expedição de termo de citação aos demais edis e notificação ao presidente da câmara recorrente, concedendo a este último a fase prévia, com prazo de 30 dias para quitar o valor restante do
débito de R$7.200,00, nos seguintes termos do Acórdão
TC 414/2017-Plenário:
1. Conhecer o Pedido de Revisão na forma dos artigos.
421 e 423 do Regimento Interno deste Tribunal;
2. Indeferir o pedido de efeito suspensivo ao Pedido de
Revisão e, quanto ao mérito, dar provimento parcial ao
presente pedido de revisão, para responsabilizar os Srs.
Adelcio Bento Coffler, Fernando Antonio, Oliosi Iracy Pinheiro da Silva, Juarez Carlos Giles, Juarez Mendonça Junior, Marcos Alexandre M. Morais, Otniel Carlos de Oliveira, Rachel Zucchetto, solidariamente ao presidente da
Casa de Leis daquele município no exercício de 2009, Sr.
Cícero Quedevez Grobério, a ressarcirem ao erário do
municipal a quantia recebida acima do teto constitucional;
3. Notificar o Sr. Cícero Quedevez Grobério, para, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, ressarcir em
solidariedade com os demais vereadores, o montante
R$7.120,00 (sete mil cento e vinte reais) devidamente
atualizado, hipótese que terá suas contas julgadas reguwww.tce.es.gov.br

lares com ressalva;
4. Citar os responsáveis Adelcio Bento Coffler, Fernando Antonio, Oliosi Iracy Pinheiro da Silva, Juarez Carlos
Giles, Juarez Mendonça Junior, Marcos Alexandre M.
Morais, Otniel Carlos de Oliveira, Rachel Zucchetto para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art.
157, II, do Regimento Interno desta Corte de Contas),
prestem os esclarecimentos que julgarem pertinentes e/
ou recolham a importância devida, quanto às irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial 103/2011,
constante dos autos do processo TC-6868/2010;
5. Notificar do autor, sr. Cícero Quedevez Grobério, do
teor desta decisão.
II.2.2 Trâmite que levou ao Acórdão TC 788/2017- Plenário (voto vencedor: Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun):
No Processo TC 1419/2011 – PCA, em análise das contas
do exercício de 2010, o voto do Conselheiro Relator Conselheiro Sérgio Aboudib, de fls. 333/339, concedeu fase
prévia ao senhor Cícero Quedevez - presidente da Câmara, em decisão preliminar, no prazo de 30 dias, a fim de
que realizasse o pagamento do débito verificado, possibilitando, assim, o julgamento pela regularidade com
ressalvas de suas contas, pois reconhecido o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 87, § 2º, da Lei
Complementar 621/2012 c/c art. 157, §§ 3º e 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, ou seja, a existência de uma única irregularidade sem gravidade em
que se vislumbrou boa-fé, a despeito da caracterização
de dano ao erário.
Também neste caso o responsável pagou apenas a parte que lhe competia individualmente (1/9), não quitando
o débito na integralidade, o que ensejou a manutenção
da irregularidade de suas contas, com imputação de ressarcimento e aplicação de multa, nos termos do Acórdão
803/2016-Segunda Câmara.
Irresignado com seu julgamento, o responsável apresenSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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tou Recurso de Reconsideração - Processo TC 9645/2016,
que resultou no Acórdão TC 788/2017-Plenário, nos seguintes termos:
Nota-se que na Decisão Preliminar TC 026/2014 já havia
sido apreciado o mérito dos autos, não cabendo naquela ocasião o rediscutir, nem mesmo argumentar quanto à eventual ilegitimidade passiva do gestor para arcar
com a devolução de todo o valor aferido por todos os vereadores, inclusive, porque embora possa haver o benefício dos demais edis no recebimento da diferença nos
respectivos subsídios, há uma solidariedade do Ordenador de Despesas, o que de qualquer maneira o mantém
no polo passivo.
Pois bem. Naquele momento processual (fase prévia),
verifica-se que o gestor abriu mão do seu direito de ver
alterado o julgamento de suas contas para regulares
com ressalva, diante do descumprimento da mencionada Decisão Preliminar e, especialmente, por não trazer
comprovante da recomposição ao erário do montante integral, tal como lhe foi imputado, não merecendo
acolhida agora em fase recursal a alteração em seu julgamento, já que regimentalmente este benefício se encontra ultrapassado.

a-fé por parte do recorrente, senão vejamos:
[...]
Assim, no mérito, considerando que o limite constitucional máximo de gasto com o subsídio dos vereadores,
tendo por base legal o artigo 29, inciso VI, alínea “b” da
Constituição Federal, teria sido extrapolado a partir da
edição da Lei Municipal n. 1061/2009, a qual concedeu
revisão geral anual no percentual de 3% para todos os
servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de
Pancas, conforme descrito na ITR 00076/2017, confirma-se a irregularidade das contas sob análise.
(...)
ACÓRDÃOS
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC9645/2016, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete de junho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração,
nos termos do art. 152, inciso I, e art. 164 da Lei Complementar Estadual 621/12;

Todavia, em fase recursal, reaprecia-se o mérito, e nesta
senda, destaco a minha posição em consonância à encartada pela área técnica, no que se refere ao afastamento da boa-fé em que se baseou o recorrente: “o recorrente tem o dever de conhecer as normas constitucionais e diante desse dever, não lhe socorre a alegação
de boa-fé, mormente quando a norma em questão diz
respeito ao teto constitucional aplicado aos vereadores
e o recorrente foi presidente da Câmara”.

2. Dar parcial provimento ao recurso, no que diz respeito ao ressarcimento integral do débito ao Sr. Cícero
Quedevez Grobério, Presidente da Câmara Municipal de
Pancas, no exercício de 2010, inobstante a manutenção
da irregularidade de suas contas, bem como pela manutenção da multa a lhe ser aplicada, no montante de
R$1.029,30 (mil e vinte e nove reais e trinta centavos),
nos termos do Acórdão TC-803/2016 – Segunda Câmara;

Saliento, ainda, o regramento deste assunto por parte deste Corte de Contas, consubstanciados nas IN
003/2008 e 26/2010, nas quais foi mantido o mesmo
posicionamento quanto ao dever de obediência ao teto
constitucional pelos gestores, o que corrobora com a tese da área técnica, no que se refere à inexistência de bo-

3. Rejeitar o pedido de quitação/saneamento do processo, por descumprimento aos requisitos previstos no
art. 157, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal, uma
vez que não houve na fase prévia o pagamento integral
do dano ao erário municipal, por parte do Sr. Cícero Quedevez Grobério e, sobretudo, porque este se constitui
www.tce.es.gov.br

responsável solidário aos demais edis no pagamento da
integralidade do valor imputado a ressarcimento de R$
11.963,08 (onze mil, novecentos e sessenta e três reais
e oito centavos);
4. Formar autos apartados com a finalidade de citar todos os vereadores em exercício em 2010, no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, para que os mesmos possam se defender sobre o indevido recebimento do subsídio, com a prévia individualização da responsabilidade
de cada edil pela reposição de parcela do valor a ser ressarcido, na medida de seu recebimento, conforme demonstrativo de fls. 320 do processo anexo – TC 1419/11,
com valores devidamente atualizados, autuando-se o
processo como Tomada de Contas Especial;
5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
II.2.3 Da tese para uniformização da jurisprudência:
Considerando as divergências nos julgados em que
foi submetido, o senhor Cícero Quedevez apresentou embargos de declaração, por meio do Processo TC
6209/2017, contendo, o ora em análise pedido incidental de uniformização, cujo prosseguimento encontra-se
suspenso até a resolução deste incidente.
Primeiramente, reconheço que o cerne da questão posta
se encerra na impossibilidade de imputar ressarcimento integral de valores quando há outros corresponsáveis
envolvidos, como ocorreu em ambos os casos expostos,
nos quais o presidente da câmara foi isoladamente apenado ao ressarcimento de valores pelo indevido recebimento de subsídio, enquanto os demais edis também teriam incorrido no recebimento ilícito.
Destaco que a matéria de solidariedade e convocação de
outros responsáveis para composição do polo passivo da
relação processual já foi objeto de discussão nesta Corte de Contas, ventilada e levada a efeito por voto desse
Conselheiro nos autos do processo TC 706/2010 (Câmara Municipal de Cariacica) e no processo 1356/2006, que
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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deu origem ao Acórdão 1222/2017, que tratava das contas da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.
Nos casos citados entendeu-se que o não chamamento
dos demais fere frontalmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dos quais não pode esta Corte se distanciar.
Assim, confirmada a irregularidade em processo em que
apenas o presidente da câmara foi chamado a ressarcir
o erário, em benefício dos demais corresponsáveis, necessário se faz o chamamento desses outros agentes, remanescendo quanto ao primeiro, entretanto, à solidariedade para pagamento das parcelas de quem porventura
não tenha recolhido.
Nessas condições, importa que o julgamento do presidente seja sobrestado até que os demais responsáveis
venham a se defender e/ou recolher a importância individualmente devida, possibilitando também aos outros
edis o exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive, o direito de terem o julgamento alterado para regular com ressalva, se constatada a boa-fé e concedida a
fase prévia para o pagamento do débito de suas respectivas parcelas, uma vez que somente ultrapassada esta fase é que se terá definida a parcela a ser reembolsada pelo presidente da câmara.
Assim, constata-se que em ambas as decisões paradigmas apresentadas, procurou-se corrigir o feito com o
chamamento de todos os possíveis responsáveis, ocorre,
entretanto, que deixaram de sobrestar o julgamento das
contas do ora embargante, apreciando o mérito enquanto ainda pendente matéria prejudicial, qual seja, a composição da relação processual.
Logo, o presente incidente não se subsume à adoção do
entendimento esposado nem um nem em outro acórdão, mas sim no reconhecimento de que é preciso se
adotar um terceiro e correto entendimento por esta Corte de Contas sobre o processamento da questão.

Por isso, entendo que o melhor procedimento a ser adotado doravante, em casos concretos similares seja, quando pendente o chamamento dos demais responsáveis
para preenchimento dos pressupostos processuais, o sobrestamento do julgamento das contas do presidente da
Câmara até o fim da instrução e julgamento em relação
aos demais corresponsáveis.

cessamento de julgamento em que se verifica pendente
matéria prejudicial de mérito, qual seja, a composição da
relação processual em relação aos seguintes processos e
decisões correspondentes:

Tal conduta, oportunizará ao primeiro responsável, já
processado e condenado em solidariedade, a eventualidade do pagamento pelos outros responsáveis chamados, diminuindo, por consequência, o montante a ser
ressarcido por ele, ampliando-se, também, as chances
de recomposição do erário.

1.1.2 Pedido de Revisão - Processo TC 4597/2015, que
resultou no Acórdão TC 414/2017-Plenário.

Insta por fim observar que o fato de algumas decisões
concederem ou não a fase prévia aos responsáveis, com
enfrentamento acerca da boa-fé, é irrelevante para a
solução do presente caso, pois estaríamos adentrando
no mérito o que é incompatível com o deslinde de uma
questão prejudicial ainda pendente, qual seja, a regularização da relação processual.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC n° 261, de 4
de junho de 2013 - Regimento Interno, divirjo do entendimento técnico e ministerial e VOTO por que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1
RECONHECER a existência de divergência, eis
que constatados entendimentos diferentes dessa Corte
de Contas ao julgar casos com circunstâncias fáticas semelhantes ou até mesmo idênticas, no tocante ao prowww.tce.es.gov.br

1.1.1 Recurso de Reconsideração - Processo TC
9645/2016, que resultou no Acórdão TC 788/2017-Plenário;

1.2
DECIDIR o presente incidente de modo que o
julgamento do responsável já chamado aos autos seja
sobrestado até que os demais responsáveis venham a se
defender e/ou recolher a importância individualmente
devida, solucionando assim a prejudicial de mérito mediante a recomposição da relação processual, possibilitando também aos ingressantes o exercício da ampla
defesa e do contraditório, inclusive, o direito de terem
o julgamento alterado para regular com ressalva, com a
concessão da fase prévia para o pagamento do débito
de suas respectivas parcelas se constatada a boa-fé, uma
vez que somente ultrapassada esta fase é que se terá definida a parcela a ser reembolsada por aquele(s) inicialmente processado(s);
1.3
REMETER cópia desta decisão ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula para eventual elaboração de
súmula, na forma do artigo 356, § 8º, do Regimento
Interno deste Tribunal;
1.4
APENSAR os autos ao processo TC 6209/20179, do qual se originou o incidente, nos termos previstos
no art. 357, parágrafo único, do Regimento Interno desta
Corte de Contas;
1.5
tais.

ARQUIVAR os autos, após os trâmites regimen-

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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 RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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
ACÓRDÃO TC-1563/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03272/2016-9, 07042/2009-7
Classificação: Pedido de Revisão
UG: PMBE - Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: AMARO COVRE
Procurador: PAULO ROBERTO VIEIRA CALDELLAS (CPF:
327.986.527-15)
PEDIDO DE REVISÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC

1177/2014 PLENÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOA ESPERANÇA – CONHECIMENTO – REJEITAR PRELIMINARES - PROVIMENTO PARCIAL – REFORMAR ACORDÃO TC 1177/2014 PLENÁRIO – AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO DE RESSARCIMENTO - DESCONVERTER OS
AUTOS PARA PROCESSSO DE FISCALIZAÇÃO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Pedido de Revisão interposto pelo senhor Amaro Covre, na qualidade de Prefeito Municipal de Boa Esperança no exercício de 2008,
em face do Acórdão TC-1177/2014, que converteu o
Processo TC 7042/2009 em Tomada de Contas Especial,
condenando o gestor a ressarcir aos cofres municipais
a importância equivalente a 43.644,34 VRTE e ao pagamento de multa no montante de 3.000 VRTE, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO TC-1177/2014
EMENTA
RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2008) - 1)
CONVERSÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - 2)
CONTAS IRREGULARES - 3) RESSARCIMENTO E MULTA
IMPUTADOS AO SENHOR AMARO COVRE E À SOCIEDADE EMPRESÁRIA ZAGOTUR ZAGOTTO TURISMO LTDA. 4) ARQUIVAR.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC7042/2009, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e quatorze, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
1. Por maioria, converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada de contas especial, em face da
existência de dano ao erário, presentificado no item
www.tce.es.gov.br

1.5 (Liquidação irregular de despesa), no montante de
R$79.053,80 (setenta em nove mil, cinquenta e três reais e oitenta centavos), equivalente a 43.644,34 VRTE,
na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012;
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator, tendo em
vista a ausência de nexo de causalidade entre a ação do
Sr. Amaro Covre e as falhas apontadas, insuficientes a
responsabilizá-lo, afastar as seguintes irregularidades:
I) Inexistência de designação de responsável pelo acompanhamento dos contratos Base Legal: artigo 67, caput e
§1º, da Lei nº 8.666/93;
II) Ausência de indicadores para licitação de obras e serviços;
III) Ausência de projetos básico e executivo;
IV) Ausência de orçamento detalhado em planilha com
demonstração de custos unitários;
V) Ausência de previsão de quantidade;
VI) Ausência de clareza quanto à dotação orçamentária
suficiente para fazer face às despesas e estimativas de
preços realizada por agente incompetente;
VII) Contabilização indevida de valores pagos pela substituição de servidores para serviços permanentes e contínuos da administração pública municipal; VIII) Restrição
ao caráter competitivo do procedimento licitatório e ausência de registro cadastral;
IX) Inviabilidade de verificação do prazo mínimo de recebimento de propostas em procedimentos licitatórios da
modalidade convite;
X) Expedição de convite a empresas de ramo incompatível e estranho ao objeto da licitação (Processo nº
705/08);
XI) Fracionamento de despesas;
XII) Formalização irregular de processos administrativos
de despesas; e
XIII) Realização de despesas sem prévio empenho;
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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3. Por maioria, nos termos do voto do Relator, afastar
a irregularidade disposta no item 1.2 (Ausência de previsão legal definindo a operacionalização do sistema de
controle interno), convolando-a na seguinte determinação: a) que o atual gestor da Prefeitura Municipal de Boa
Esperança adote medidas no sentido de implementar o
sistema de controle interno da Prefeitura Municipal de
Boa Esperança, nos termos propostos pela Resolução TC
227/2011, de 25 de agosto de 2011;

sa Tavares Turismo, no valor correspondente a 3.000 VRTE’s, com base no art. 62 e 96, inciso II, da LC 32/1993,
legislação aplicável à época dos fatos, tendo em vista as
irregularidades contidas nos itens 1.1 (Terceirização de
serviço de caráter permanente, essencial e contínuo da
Administração Pública atribuível às competências dos
servidores públicos), 1.5 (Liquidação irregular de despesa) e 1.14 (Ausência de processo seletivo para contratação temporária);

4. Por maioria, nos termos do voto do Relator, afastar a
irregularidade e o ressarcimento apontado no Item 1.3
(Ausência de relatórios ou registros sobre a execução de
auditoria contratada);

Vencido, com relação a todos os itens anteriores deste
Acórdão, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou no sentido de acompanhar a Área Técnica, entendendo que o gestor responsável se defendeu
dos fatos que lhe foram imputados, atraindo, portanto,
para si a responsabilidade pelas irregularidades verificadas.

5. Por maioria, nos termos do voto do Relator, manter
a irregularidade e o ressarcimento solidariamente imputado ao Sr. Amaro Covre e a sociedade empresária
Zagotur Zagotto Turismo Ltda., relativamente ao item
1.5, bem como as irregularidades contidas nos itens 1.1
e 1.14, quais sejam:
1.5 - Liquidação irregular da despesa Ressarcimento: no
valor de R$79.053,80 (setenta em nove mil, cinquenta e
três reais e oitenta centavos), equivalente a 43.644,34
VRTE`s
1.1 - Terceirização de serviço de caráter permanente, essencial e contínuo da Administração Pública, atribuíveis
às competências dos servidores públicos
1.14 - Ausência de processo seletivo para contratação de
temporários
6. Por maioria, nos termos do voto do Relator, julgar irregulares as contas do Município de Boa Esperança, condenando o Senhor Amaro Covre solidariamente com a
sociedade empresária Zagotur Zagotto Turismo Ltda., a
ressarcir o erário municipal, o valor de R$79.053,80 (setenta e nove mil e cinquenta e três reais e oitenta centavos);
7. Por maioria, nos termos do voto do Relator, aplicar
multa individual ao Sr. Amaro Covre e também à empre-

8. À unanimidade, arquivar os presentes autos, após o
trânsito em julgado.
[...]”
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas que, por meio da Instrução Técnica de Pedido de Revisão 002/2016, que
opinou pelo seu não conhecimento em razão do não
atendimento às hipóteses previstas no art. 171 da Lei
Orgânica desta Egrégia Corte de Contas. No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecerdo Ministério Público de
Contas 1086/2016 - fls. 92/94).
Foi apresentada sustentação oral pelo Sr. Paulo Roberto
Vieira Caldellas, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário,
ocorrida no dia dois de agosto de 2016, cujas notas taquigráficas (fls. 102/103) foram insertas no processo na forma do Despacho 30956/2016 não tendo anexado documentos novos aos autos. A defesa alegou, ainda, que
no despacho exarado por este Relator às fls. 80 dos autos, já havia sido proferido juízo pela admissibilidade
do recurso, restando pendente à área técnica apenas a
www.tce.es.gov.br

análise de mérito.
Seguiu-se a Instrução Técnica de Pedido de Revisão
0005/2016 que ratifica a instrução anterior a fim de não
conhecer o expediente. No mesmo sentido o Parecer do
Ministério Público de Contas 2499/2016 - fls. 117/118.
Votei acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas (Voto do Relator 4513/2016).
O VOTO-VISTA 001/2017 do então Conselheiro José
Antônio Pimentel diverge do entendimento da área
técnica e do Conselheiro Relator, alegando cabimento
do presente na hipótese prevista no inciso III, qual seja,
a “insuficiência da prova produzida” e também do inciso II, “violação literal de lei”, para que seja conhecido o
pedido, identificados os demais responsáveis pela causa
do suposto dano, especialmente o servidor responsável
pelo ateste da execução dos serviços, e análise de nova
documentação acostada pelo requerente.
Decidiu o Plenário desta Corte, na 4ª sessão ordinária,
realizada no dia 21/02/2017, à unanimidade, nos termos
do voto-vista do então Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, encampado pelo relator Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, por conhecer o Pedido de Revisão e para que possam ser identificados os demais responsáveis pela causa do suposto dano, especialmente o servidor responsável pelo ateste da execução
dos serviços (Decisão 0579/2017).
Encaminhados os autos para área técnica esta informa
que “diante da insuficiência de elementos e informações
não há viabilidade de promover uma adequada identificação de outros responsáveis no objeto de imputação
de débito correspondente a 43.644,34 VRTE, discriminar
suas condutas, nexo de causalidade e culpabilidade sem
que para tanto seja realizado uma diligência ao Jurisdicionado.”
Assim manifesta-se o Ministério Pùblico de Contas no
Parecer 3436/2017:
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª ProcuraSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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doria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições
institucionais,ratifica o posicionamento esposado pelo Secretário de Controle Externo, através do Despacho
3331/2017-2 (fl. 166),cujo entendimento foi pela impossibilidade de uso do Pedido de Revisão para reabertura
de nova instância recursal. Confira:

Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da
Lei Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de
manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em
defesa da ordem jurídica.

“Ao Gabinete do Conselheiro Relator Sebastião Carlos
Ranna de Macedo,

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

Submeto à consideração e deliberação superior a manifestação técnica 00698/2017, [...].
Impõe-se relembrar que nos autos do processo TC7.042/2009, por meio do Acórdão TC-1.177/2014
-Plenário, este Tribunal julgou irregulares as contas e
condenou o Senhor Amaro Covre, solidariamente com
a empresa Zagotur Zagoto Turismo Ltda, em débito no
montante de R$ 79.053,80, correspondente a 43.644,34
VRTE, aplicou sanções e expediu determinações.
Em consulta ao sistema de controle de processos (etcees), verifico a inexistência de registros sobre a interposição de recurso de reconsideração.
Com as devidas vênias, penso que a utilização do Pedido
de Revisão como nova instância recursal não é possível,
visto a natureza do Pedido de Revisão, o qual tem caráter
constitutivo negativo do decisum transitado em julgado,
cujo exame está circunscrito e delimitado pelo art. 171
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Em 5 de julho de 2017 [...]”
Outrossim, evidencia-se que mesmo diante de eventual
conhecimento do Pedido de Revisão à margem dos preceitos legais e regimentais, qualquer análise objetivando aidentificação de outros servidores que, em tese,
poderiam ser solidariamente responsáveis pelo ressarcimento ao erário juntamente com o sr. Amaro Covre,
encontra-sepreclusa,diante da ocorrência do trânsito
em julgado do Processo 7042/2009 e das limitações impostas pelo art. 171 da Lei Complementar Estadual nº
621/2012.

Vitória,10 de julho de 2017.
Procurador Especial de Contas”
Mais uma vez o Sr. Paulo Roberto Vieira Caldellas apresentou defesa oral pugnando pela anulação do Acórdão
TC 1177/2014 na 32ª Sessão Plenária de 19/09/2017.
Foram os autos encaminhados à área técnica para cumprimento da Decisão TC 579/2017, na forma da Decisão
3956/2017.
A Secex Municípios realizou diligência interna e produziu o Relatório de Diligência 011/2017, que assim expõe:
“[...]
3 DA ANALISE DA EQUIPE TÉCNICA
Preliminarmente, impõe-se informar que foram adotados procedimentos de análise e reanálise dos documentos constantes deste processo e respectivo apenso.
De início, e com as devidas vênias, cumpre registrar nossa divergência quanto à afirmação da Equipe de Auditoria, responsável pelo trabalho em campo, sobre a não
identificação dos responsáveis pelos atestes nas notas
fiscais (fls. 32 – Processo 7042/2009), com o seguinte teor:
Observou-se, a partir da análise das notas fiscais, que
embora estejam atestadas, não há identificação de
quem as atestou, e não há qualquer observação quanto ao fato de, no processo 534/08, várias delas terem sido emitidas em datas anteriores à prestação do serviço,
apesar de os valores devidos serem diretamente dependentes das distâncias efetivamente percorridas, conforme cláusula segunda do contrato. (grifamos)
Pois, compulsando analiticamente e minuciosamente os
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documentos colacionados, pela própria Equipe de Auditoria, ao processo original, verificamos que todas as notas fiscais, (fls. 1928-1981, processo 7042/2009), foram
atestadas, na maior parte, pelo Secretário Municipal de
Saúde (Senhor Rogério Vieira da Silva) ou, no caso de férias ou outro tipo de ausência deste, pelo Secretário Municipal de Ação Social (Senhor Jordano do Livramento).
A comprovação da autenticidade das assinaturas das notas fiscais pelo Secretário da Saúde ocorreu através da
comparação com outra assinatura presente no Of. SEMUS/PMBE Nº 42/2008, processo TC 7042/2009, enquanto que as do Secretário de Ação Social adveio do
processo digitalizado TC 1057/02, fl. 155, quando este
assinou documento como Presidente da Comissão de Licitação (ANEXO 01).
Dito isto, para efeito dos atestes das supostas prestações de serviços, todas as notas fiscais foram assinadas
(em seus versos) ou pelo Secretário Municipal de Saúde ou, na ausência deste, pelo Secretário Municipal de
Ação Social (por titularidade, substituição, interinidade ou outro fato), conforme demonstrativo a seguir, o
que, em nosso entendimento, está em desacordo com a
afirmação da Equipe de Auditoria (não identificação dos
atestes em todas as notas fiscais), que norteou as instruções e decisões presentes no processo 7042/2009, especificamente na ITI 227/2011 (fls. 2318-2352), na ITC
3216/2013 (fls. 2439-2500) e, consequentemente, no
Acórdão 1177/2014 (fls. 2545-2584), documentos presentes no processo 7042/2009.
Abaixo segue quadro demonstrativo dos responsáveis
por atestar a execução dos serviços, cerne da determinação do Plenário e da presente diligência:
Tabela
Com efeito, as assinaturas constantes do verso das notas
fiscais, atestando a execução dos serviços, são evidências que indicam que os Secretários da Saúde e da Ação
Social também são responsáveis, fato que não foi registrado nos autos pela equipe de auditoria na época.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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CONCLUSÃO
Diante do exposto, torna-se possível a formação de um
juízo positivo quanto a identificação dos demais agentes públicos responsáveis por atestar a execução dos serviços por meio do contrato nº 64/2008, firmado entre
a prefeitura de Boa Esperança e a empresa Tavares Turismo Ltda, posteriormente, sucedida pela empresa Zagotur Zagotto Turismo Ltda, os senhores Rogério Vieira
da Silva, CPF 985.996.077-15, e Jordano do Livramento,
CPF: 487.934.267-04, Secretários Municipais de Saúde e
Ação Social, respectivamente, em atendimento a determinação dispositiva da Decisão Plenária 0579/2017.
Quanto aos demais aspectos jurídicos da análise do presente pedido de revisão, propõe-se, com fundamento no
art.47, inciso II, do Regimento Interno do TCE-ES, a remessa dos autos a Secretaria de controle externo de recursos – Secex Recursos para competente instrução.
Vitória/ES, 18 de outubro de 2017.”
Seguiu-se a Instrução Técnica de Pedido de Revisão
003/2018
“[...]
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE
Tendo em vista que a Decisão Plenária 579/2017 reconheceu a procedibilidade do presente Pedido de Revisão
descabe qualquer rediscussão acerca do cumprimento,
pelo Autor, dos requisitos de admissibilidade previstos
nos artigos 421 e 423 do RITCEES.
3 EXAME DAS TESES ALEGADAS NO PEDIDO DE REVISÃO
O peticionário, senhor Amaro Covre, apresenta, em sua
peça inicial, argumentos aduzidos em sede de preliminar
e de mérito que serão, na sequência, examinados.
3.1 PRELIMINARES / PREJUDICIAIS DE MÉRITO
3.1.1 Da ilegitimidade ativa do TCEES
Alegação da parte:
O senhor Amaro Covre argumenta que o Supremo Tribu-

nal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 849 e no deferimento de medida cautelar na ADI 3.715, teria fixado entendimento no sentido
de que caberia aos Tribunais de Contas, com relação às
contas do Chefe do Executivo Municipal, apenas a competência para emitir Parecer Prévio não tendo atribuição para julgá-las, razão pela qual pleiteia a nulidade do
Acórdão TC 1177/2014.
Análise:
Pretende o peticionante, senhor Amaro Covre, que este
Tribunal reconheça sua ilegitimidade ativa para a emissão de julgamento quanto à irregularidade das contas de
gestão do prefeito municipal. O autor baseia sua pretensão em julgados do Supremo Tribunal Federal, precisamente nas decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ADI 849-MT e ADI 3.715-TO, sendo
nesta última, em sede de medida cautelar.
Entretanto, da leitura das decisões pretorianas aludidas pelo peticionante, resulta evidenciado que nelas não
houve fixação de entendimento pela ilegitimidade dos
Tribunais de Contas Estaduais quanto ao julgamento das
contas de prefeitos municipais.
De se notar que a proposição da ADI 849-MT foi motivada pela modificação da Constituição Estadual do Mato
Grosso pela Emenda Constitucional nº 1 que havia incluído o julgamento das contas prestadas pela Mesa da Assembleia Legislativa dentre as competências da própria
Assembleia Legislativa usurpando competência originalmente atribuída ao Tribunal de Contas Estadual.
A ADI 849-MT foi proposta pelo Procurador Geral da República por solicitação do próprio Tribunal de Contas do
Estado do Mato Grosso ante a incompatibilidade da nova
norma inserida na Constituição do Estado de Mato Grosso com o disposto nos incisos I e II do art. 71, combinado
com o art. 75, todos da Constituição Federal. Submetida
ao Plenário do STF foi a ADI 849-MT julgada procedente, por maioria de votos, para declarar inconstitucional
a Emenda Constitucional nº 1, de 10/12/1991, à Conswww.tce.es.gov.br

tituição do Estado do Mato Grosso. O julgado foi assim
ementado:
ADI
849
/
MT
AÇÃO
DIRETA
DE
Relator(a):
Min.
Julgamento: 11/02/1999

MATO
GROSSO
INCONSTITUCIONALIDADE
SEPÚLVEDA
PERTENCE

Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: Tribunal de Contas dos Estados: competência:
observância compulsória do modelo federal: inconstitucionalidade de subtração ao Tribunal de Contas da competência do julgamento das contas da Mesa da Assembléia Legislativa - compreendidas na previsão do art. 71,
II, da Constituição Federal, para submetê-las ao regime
do art. 71, c/c. art. 49, IX, que é exclusivo da prestação
de contas do Chefe do Poder Executivo.
I. O art. 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas
federais relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam
aos Tribunais de Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às competências institucionais do
TCU, nas quais 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 às 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: tanto assim que a aprovação política das contas presidenciais não libera do julgamento de suas contas específicas
os responsáveis diretos pela gestão financeira das inúmeras unidades orçamentárias do próprio Poder Executivo, entregue a decisão definitiva ao Tribunal de Contas.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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(ADI 849, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1999, DJ 23-04-1999 PP00001 EMENT VOL-01947-01 PP-00043) (grifos nossos).
Por sua vez a Medida Cautelar em ADI, invocada pelo peticionante em sua sustentação, foi deferida na ADI
3715-TO, proposta pela Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas (ATRICON), que objetivou questionar a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº
16/2006 que havia inserido, no texto da Constituição
Estadual de Tocantins, disposições segundo as quais se
atribuiu competência à Assembléia Legislativa do Estado
para apreciar, em sede recursal, decisões tomadas pelo
Tribunal de Contas Estadual, bem como ampliou a possibilidade da Casa Legislativa sustar não apenas contratos, mas também licitações, dispensas e inexigibilidades
de licitação, retirando, quanto a estes procedimentos, a
competência de sustação pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.
Vale dizer que a Medida Cautelar pleiteada foi deferida
pelo Plenário do STF, por unanimidade, com base no voto de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em decisão
assim ementada:
ADI 3715 MC / TO – TOCANTINS
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): Min. GILMAR MENDES
Julgamento: 24/05/2006
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Tocantins.
Emenda Constitucional n° 16/2006, que criou a possibilidade de recurso, dotado de efeito suspensivo, para o
Plenário da Assembléia Legislativa, das decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado com base em sua
competência de julgamento de contas (§5º do art. 33)
e atribuiu à Assembleia Legislativa a competência para
sustar não apenas os contratos, mas também as licita-

ções e eventuais casos de dispensa e inexigibilidade de
licitação (art. 19, inciso XXVIII, e art. 33, inciso IX e § 1º).
3. A Constituição Federal é clara ao determinar, em seu
art. 75, que as normas constitucionais que conformam o
modelo federal de organização do Tribunal de Contas da
União são de observância compulsória pelas Constituições dos Estados-membros. Precedentes. 4. No âmbito
das competências institucionais do Tribunal de Contas,
o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a clara distinção entre: 1) a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo
Chefe do Poder Executivo, especificada no art. 71, inciso
I, CF/88; 2) e a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, definida no art. 71,
inciso II, CF/88. Precedentes. 5. Na segunda hipótese, o
exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de
Contas não fica subordinado ao crivo posterior do Poder
Legislativo. Precedentes. 6. A Constituição Federal dispõe que apenas no caso de contratos o ato de sustação
será adotado diretamente pelo Congresso Nacional (art.
71, § 1º, CF/88). 7. As circunstâncias específicas do caso, assim como o curto período de vigência dos dispositivos constitucionais impugnados, justificam a concessão da liminar com eficácia ex tunc. 8. Medida cautelar
deferida, por unanimidade de votos. (ADI 3715 MC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado
em 24/05/2006, DJ 25-08-2006 PP-00015 EMENT VOL02244-01 PP-00188 RTJ VOL-00200-02 PP-00719 LEXSTF
v. 28, n. 333, 2006, p. 79-92) (g.n).
Longe de fixar tese pela incompetência de Tribunais de
Contas as decisões colhidas nas ADI,s 849-MT e 3715-TO
reafirmaram sua atribuição constitucional para o exercício do controle externo da Administração, bem como a
sua autonomia perante o Poder Legislativo. De se notar
que ambas as ações foram propostas tendo em vista a
diminuição de competência dos Tribunais de Contas de
Mato Grosso e do Tocantins em favor das Assembléias
Legislativas daqueles Estados, sendo que os dispositivos
impugnados haviam transferido atribuições originárias e
www.tce.es.gov.br

comuns a todos os TCE,s ao Poder Legislativo Estadual,
em clara afronta ao previsto nos incisos I, II e X do artigo
71 da Constituição Federal de observância cogente pelas Constituições dos Estados-membros em razão do expressamente disposto no art. 75 da CF/88.
Portanto, se observa que as decisões pretorianas exaradas nas ADI,s 849-MT e 3715-TO não vieram a limitar a
competência dos Tribunais de Contas estaduais, como
parece crer o Autor, razão pela qual opina-se pela rejeição da preliminar.
3.1.2 Da prescrição do processo
Alegação da parte:
Aduz o senhor Amaro Covre, inicialmente, que em razão da auditoria ordinária, de que trata o Processo TC
7042/2009, se referir ao exercício de 2008, não se poderia aplicar a Lei Complementar 621/2012, mas sim a Lei
Orgânica vigente à época do período auditado, ou seja,
a LC 32/1993.
Dessa forma, na ótica do peticionante, teria havido o
descumprimento do preceituado no artigo 58 da Lei
Complementar nº 32/1993, uma vez que a este Tribunal caberia o julgamento das inconsistências verificadas no Relatório de Auditoria, constante do Processo TC 7042/2009, até a data de 31/12/2010. Argumenta, também, que a tramitação autônoma do Processo
TC 7042/2009, em separado das contas anuais, somente poderia ocorrer na hipótese prevista no artigo 46 e
parágrafo único da LC 32/1993. Nessa linha de argumentação pretende o Autor do Pedido de Revisão ver declarada a prescrição com relação à multa e ao ressarcimento que lhe foram imputados no Acórdão TC 1177/2014,
posto que o seu apenamento na multa de 3000 VRTE e a
imposição de ressarcimento no valor de 43.644,34 VRTE
estariam prescritos em razão dos fatos apurados no procedimento fiscalizatório terem “[...] ocorrido a mais de 5
(cinco) anos”.
Análise:
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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A argumentação do peticionante se baseia na ideia de
que descaberia a conversão do processo de fiscalização
(TC 7042/2009) em processo de tomada de contas especial em razão do exercício auditado (2008) ser anterior
ao advento da Lei Complementar LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).
Entretanto, em que pese a alegação do peticionante, é
necessário observar-se que a LC 621/2012 alberga disposições de direito material – a exemplo do seu artigo 84,
que elenca as hipóteses nas quais se darão o julgamento pela regularidade, pela regularidade com ressalva ou
pela irregularidade das contas – e de direito processual,
ou seja, referentes à instauração e desenvolvimento do
processo, compreendendo seu rito e suas fases, sendo
que a conversão do processo de fiscalização em tomada de contas especial, preconizada no art. 57, IV, da LC
621/2012, é norma eminentemente processual eis que
apenas regulamenta a maneira como se desenvolve o rito processual neste Tribunal, no caso particular, quando
se apura a existência de dano ao erário em um processo
de natureza fiscalizatória.
Nesse passo, tratando-se a “conversão em tomada de
contas especial” de ato processual, improcede a alegação de que não poderia ter sido praticado tal ato em razão do exercício auditado (2008) ter decorrido sob a égide da Lei Orgânica revogada (LC 32/1993). Ora, tratando-se a “conversão” de norma processual trazida pela LC
621/2012 (art. 57, IV) em inovação à LC 32/1993, não se
pode ter por equivocada a sua aplicação em processos
em curso neste Tribunal ainda que tenham se iniciado na
vigência da LC 32/1993, isto porque, conforme é cediço,
as normas de natureza processual têm aplicação imediata aos processos em curso, consoante disposto no art. 14
do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à
espécie, vejamos:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídi-

cas consolidadas sob a vigência da norma revogada (g.n).
Observa-se, das teses apresentadas, que o peticionante
parece confundir a “tomada de contas especial” prevista no art. 83 da LC 621/2012 (que deve ser instaurada de
ofício pela própria autoridade administrativa ou, no caso de omissão, ter sua instauração determinada por este
TCEES) daquela decorrente de conversão de processo de
fiscalização, no qual seja apurado dano ao erário, tratada
nos artigos 57, IV e 115 (dentre outros) da LC 621/2012.
Nesse passo improcede por completo a alegação de que
este Tribunal deveria ter observado o disposto no art. 58
da LC 32/1993 e ultimado o julgamento do Processo TC
7042/2009 até 31/12/2010, eis que: i) o preceito contido no art. 58 da LC 32/1993 se refere, claramente, à tomada de contas especial de que trata o art. 51 e parágrafo único da LC 32/1993, ou seja, aquela que deve ser instaurada ex officio pela autoridade administrativa nos casos previstos ou cuja instauração venha ser determinada
por este Tribunal no caso de omissão, do contrário não
disporia que o prazo (de julgamento) se ultimaria “[...]
ao término do exercício seguinte aquele em que estas (a
tomada de contas especial) lhe tiverem sido apresentadas”; ii) não há prazo estabelecido em lei ou na Constituição Estadual para o julgamento de processos de fiscalização, sendo que a sua conversão em tomada de contas
especial não se submete a prazo específico, mas sim ante
a configuração de dano ao erário consoante disposto no
art. 57, IV, da LC 621; iii) mesmo nos casos de prestação
de contas ou tomada de contas especial (instaurada pela
autoridade administrativa ou determinada pelo TCEES –
art. 51 da LC 32/1993 ou art. 83 da LC 621/2012) o prazo
de julgamento referido no art. 58 da LC 32/1993 (replicado no art. 84, § 2º, da LC 621/2012) é considerado como
impróprio e não se sujeita à prescrição, tampouco perde
este Tribunal a oportunidade de proferir julgamento pelo decurso do tempo.
Sustenta, também, o peticionante que, nos termos
do art. 46 da LC 32/1993, não poderia o Processo TC
www.tce.es.gov.br

7042/2009 ter sido julgado separadamente da prestação de contas anual. Quanto a esta alegação tem-se que
a questão novamente se refere à aplicação imediata de
normas processuais. Explique-se: é que com o advento
do Regimento Interno deste TCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013, em vigor desde o mês de junho de
2013, passou-se a prever ritos distintos para o processamento das prestações de contas anuais (artigos 157
ao 168) e para os processos de fiscalização (artigos 172
ao 238), daí a razão do seu processamento em separado. De se notar que, a teor do disposto no art. 2º, I, da
LC 621/2012, compete a este Tribunal, privativamente, o
estabelecimento de normas relativas à organização e administração dos processos de sua competência, não cabendo ao ora peticionante imiscuir-se sobre o rito que
deveria ter sido empregado ao processo de fiscalização
(TC 7042/2009) em que figurou como parte. Ademais,
nesse ínterim, importante destacar que o processamento em separado do TC 7042/2009 não trouxe qualquer
prejuízo à defesa do senhor Amaro Covre, tampouco tal
fato importa em prescrição, não merecendo acolhida tal
alegação.
O peticionante ainda alega, sem qualquer razão ou fundamento, que a multa e ressarcimento, que lhe foram
aplicados no Acórdão TC 1177/2014, estariam prescritos.
Quanto a estes argumentos convém de plano asseverar que a obrigação de ressarcimento pelo dano causado ao erário e as ações judiciais decorrentes revestem-se de imprescritibilidade conforme disposto no § 5º, do
art. 37, da Constituição da República, de seguinte dicção:
Art. 37. [...] omissis [...]
[...]
§ 5°. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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[...] (grifou-se).

§ 4º Interrompem a prescrição:

Para espancar qualquer dúvida acerca da imprescritibilidade das ações de ressarcimento por dano provocado
ao erário por agente público, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal firmou o seguinte entendimento:

I - a citação válida do responsável;

O Plenário do STF, no julgamento do MS 26.210, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, decidiu pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos
ao erário” (RE 578.428-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma, DJE de 14-112011.) No mesmo sentido: RE 693.991, rel. min. Carmen
Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-11-2012,
DJE de 28-11-2012; AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma, DJE 124-2012 (grifou-se).
No tocante à prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal tem-se que a Lei Complementar nº 621/2012, em
seu art. 71, prevê o prazo e as hipóteses em que se dão a
sua ocorrência, bem como as causas interruptivas e suspensivas do curso prescricional. Eis a letra da Lei:
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.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento.

II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas (grifou-se).
O senhor Amaro Covre foi citado quanto aos indícios
de irregularidade elencados na Instrução Técnica Inicial
227/2011 (fls. 2318-2351, Proc. TC 7042/2009, vol. X)
através do Termo de Citação 297/2011 (fl. 2359 do TC
7042/2009) cuja juntada àqueles autos, após inequívoca cientificação do destinatário, se deu em 20/05/2011,
conforme certificado à fl. 2365 do apenso.
Dessa forma, considerando que as anomalias em desfavor do ora peticionante foram apuradas em sede de
um “processo de fiscalização”, deve ser aplicado, como
marco inicial da contagem do prazo prescricional, a data
da ocorrência do(s) fato(s), no caso, o exercício de 2008,
conforme disposição contida no art. 71, § 2º, II, da LC
621/2012, e, como marco interruptivo (artigos 71, § 4º,
I, da LC 621/2012 c/c 362, I, do RITCEES), a data em que
se deu a juntada do Termo de Citação do senhor Amaro
Covre, qual seja, 20/05/2011.
De se notar que o prazo prescricional retornou a ser contado a partir da sobredita interrupção, passando a correr
a partir de 20/05/2011.
A notificação do Acórdão TC 1177/2014 foi disponibilizada no Diário Eletrônico do TCEES em 02/03/2015, considerando-se publicada em 03/03/2015 (fl. 2585, vol. XI do
TC 7042/2009), não tendo havido apresentação de qualquer recurso, razão pela qual ocorreu o trânsito em julgado na data de 15/06/2015, conforme certificado à fl.
2596 do Processo TC 7042/2009.
Dessa forma, tendo em vista a não interposição de recurso, constata-se que o único marco interruptivo do curso
prescricional, observado no Processo TC 7042/2009, foi
www.tce.es.gov.br

a citação do ora peticionante, ocorrida em maio de 2011
com relação a atos considerados irregulares praticados
no exercício de 2008. Evidencia-se, portanto, a inocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
Assim sendo, pelas razões ora expostas, opina-se pelo
não acolhimento da preliminar de prescrição.
3.1.3 Da ilegalidade da instauração da Tomada de Contas Especial
Alegação da parte:
O peticionante cita o disposto nos artigos 48, IV; 53, V,
da LC 32/1993 e 1º, III, IV, VII, XX; 50, I, “a”, “b”; 55, I,
III, IV, 56, II, III; 57, IV e 58 da LC 621/2012, intentando
demonstrar a inexistência de fundamento para, em sua
palavras, “[...] a instauração de tomada de contas especial, e muito menos da forma como foi instaurada, embasada em supostas irregularidades identificadas pela
equipe técnica do TC por ocasião da fiscalização realizada, apontadas no Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
96/2010 [...]”. Alega, ainda, que a conversão em processo de tomada de contas, ocorrida em 09/12/2014, seria nula uma vez que “[...] já havia decorrido mais de 5
(cinco) anos da ocorrência dos atos administrativos que
ensejaram o apontamento das [...] irregularidades [...]”.
Análise:
Conforme exposto no tópico anterior tem-se que o ora
peticionante confunde as espécies de “tomada de contas especial” previstas na LC 621/2012, não distinguindo
os procedimentos instaurados de ofício ou por determinação deste Tribunal (art. 83 da LC 621/2012) das tomadas de contas especiais oriundas de conversão de processo de fiscalização nos casos em que se verifica a presença de dano, a teor do disposto no art. 57, IV, da Lei
Orgânica do TCEES.
Nesse passo, não merece acolhida a alegação de ilegalidade da conversão, em tomada de contas especial, aplicada ao processo de fiscalização TC 7042/2009 (apenso),
sob o pálido argumento de que não restaria configuraSegunda-feira, 12 de novembro de 2018

150

ATOS DA 1a CÂMARA

da irregularidade de que tenha resultado dano ao erário.
Ora, o reconhecimento do dano ao erário municipal se
deu no próprio Acórdão TC 1177/2014 cuja parte dispositiva, em estreita observância ao preceituado no multicitado art. 57, IV, da LC 621/2012, determinou a conversão do feito em tomada de contas especial. Longe portanto, de existir qualquer ilegalidade no ato de conversão eis que adotada nos moldes preconizados na Lei Orgânica do TCEES.
Outrossim, desmerece abrigo o argumento de que a conversão do TC 7042/2009, em tomada de contas especial, não poderia ter ocorrido em razão de ter se passado “[...] mais de 5 (cinco) anos da ocorrência dos atos administrativos”. De se notar que tal alegação encontra-se
desprovida de qualquer fundamento legal uma vez que
o ato de conversão, por deter natureza meramente declaratória, não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial.
Dessa forma, a vista das razões aqui expostas, opina-se
pelo não acolhimento da preliminar.
3.1.4 Da nulidade do julgamento
Alegação da parte:
Argumenta o senhor Amaro Covre que na ocasião do julgamento em Plenário o Conselheiro Relator “[...] solicitou ao Secretário-Geral das Sessões que apregoasse o
interessado e/ou seu representante legal nos autos do
Processo TC 7042/2009 [...] a fim de verificar a presença
em Plenário para o exercício de sustentação oral requerida, nos termos do artigo 327, §§ 2º e 6º do Regimento
Interno [...] sem ele ter sido notificado da data em que
estaria em pauta o julgamento do processo”. Nesse passo, alega o peticionante que o Relator teria procedido ao
julgamento sem adiá-lo para a sessão seguinte, fato que
teria configurado cerceamento de defesa e tornaria nulo
o Acórdão TC 1177/2014.

gado em razão de duas alegações, quais sejam: i) o fato
de que não teria sido “[...] notificado da data em que estaria em pauta o julgamento do processo”; ii) o fato de
que o julgamento teria sido realizado sem o adiamento
de que tratava o § 6º do art. 327 do RITCEES.
Quanto ao primeiro argumento tem-se que a notificação
das partes, quanto às datas em que seus processos serão
colocados em apreciação nesta Corte, é realizada através
de publicação das pautas de julgamento no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal, conforme estatuído no art.
101, caput, do RITCEES, in verbis:
Art. 101. As pautas serão publicadas no Diário Oficial
do Estado ou em outro meio de divulgação oficial do
Tribunal e disponibilizadas em seu sítio eletrônico, com
antecedência mínima de quarenta e oito horas, no caso
de sessões ordinárias e especiais, e de vinte e quatro horas, no caso de sessões extraordinárias.
Para que não pairem dúvidas acerca da produção de efeitos dos atos publicados no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES convém registrar que o periódico foi instituído pelo art. 181 da Lei Orgânica deste Tribunal (LC 621/2012),
cujo teor aqui reproduzimos:
Art. 181. Fica instituído o Diário Oficial Eletrônico do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, como
órgão oficial de publicação, divulgação e comunicação
dos seus atos administrativos e processuais.
§ 1º O Diário Oficial Eletrônico de que trata esta Lei Complementar substitui a versão impressa e será veiculado,
sem custos, no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo na rede mundial de computadores.

Análise:

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio de publicação oficial do Tribunal de Contas, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista
pessoal (g.n).

O peticionante pretende a declaração de nulidade do jul-

Ademais, a higidez das notificações realizadas através do
www.tce.es.gov.br

Diário Oficial Eletrônico do TCEES é ressaltada nos artigos 360, caput, do RITCEES (Res. 261/2013), 62 e 64, III
da LC 621/2012:
Art. 360. A comunicação dos atos e decisões presume-se
perfeita com a publicação no Diário Oficial do Estado ou
outro meio de divulgação oficial do Tribunal, salvo as exceções previstas em lei.
Parágrafo único. A comunicação dos atos e decisões ao
Ministério Público junto ao Tribunal, em qualquer caso,
será feita pessoalmente mediante a entrega dos autos
com vista, sob pena de nulidade.
----------------------------------------------- // -------------------------------------------------Art. 62. A comunicação dos atos e decisões presume-se
perfeita com a publicação no Diário Oficial do Estado ou
outro meio de divulgação oficial do Tribunal de Contas,
salvo as exceções previstas em lei.
Parágrafo único. A comunicação dos atos e decisões ao
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em qualquer caso, será feita pessoalmente mediante a entrega
dos autos com vista, sob pena de nulidade.
---------------------------------------------- // --------------------------------------------------Art. 64. A citação, a comunicação de diligência ou a notificação, observado o disposto no Regimento Interno, far-se-á:
[...]
III - por publicação de edital no Diário Oficial do Estado
ou outro meio de divulgação oficial do Tribunal de Contas.
Portanto, à luz dos dispositivos legais e normativos supracitados tem-se que não assiste qualquer razão ao senhor Amaro Covre, ora peticionante, ao pretender a nulidade do Acórdão TC 1177/2014 sob o frágil e infundado
argumento de que não fora notificado da data em que
ocorreria o julgamento do processo em que figurava coSegunda-feira, 12 de novembro de 2018

151

ATOS DA 1a CÂMARA

mo parte responsável.
No tocante à segunda alegação do peticionante, aventa-se que o Plenário desta Corte teria descumprido o disposto no § 6º do art. 327 do RITCEES, que em sua redação original (vigente à época em que se deu o julgamento) assim dispunha:
Art. 327. [...]
§ 6º Os processos nos quais houver pedido de sustentação oral e, em caso de não comparecimento, permanecerão em pauta por mais duas sessões para o exercício
do direito, sob pena de preclusão.
Segundo a argumentação contida no Pedido de Revisão,
o Conselheiro Relator teria dado prosseguimento ao julgamento, na mesma Sessão Plenária, embora o ora peticionante tivesse formulado pedido de sustentação oral e
estivesse ausente da sessão de julgamento.
Entretanto, compulsando os autos do TC 7042/2009 (em
apenso) verifica-se à fl. 2511 (vol. XI) que o processo foi
incluído na pauta da 41ª Sessão Ordinária do Plenário,
na qual foi iniciado o julgamento apregoando-se as partes para o exercício da sustentação oral, tendo sido adiado o julgamento por duas Sessões (41ª e 42ª Sessões Ordinárias do Plenário), nos moldes preconizados no então vigente § 6º do art. 327 do RITCCES. O julgamento
do feito foi realizado na 43ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida em 09/12/2014, cuja ata se encontra disponível no sistema eletrônico deste TCEES (e-TCEES) tendo
o processo permanecido em pauta nas duas Sessões anteriores em estrito cumprimento às normas regimentais
aplicáveis na presença de pedido de sustentação oral e
não comparecimento do solicitante.
Dessa forma, a vista das razões aqui expostas, opina-se
pelo não acolhimento da preliminar.
3.2 RAZÕES ADUZIDAS QUANTO AO MÉRITO
Alegação da parte:
Inicialmente convém registrar que todas as teses aduzidas pelo peticionante se referem à irregularidade, reco-

nhecida no Acórdão TC 1177/2014, consistente na liquidação irregular de despesas do Contrato firmado entre o
Município de Boa Esperança e a empresa Tavares Turismo Ltda, posteriormente sucedida pela sociedade empresária Zagotur Zagotto Turismo Ltda. A inconsistência
foi analisada no tópico 1.5 da Instrução Técnica Conclusiva 3216/2013 (fls. 2439-2500 do Processo TC 7042/2009)
tendo sido sugerida, e acatada pelo Plenário desta Corte,
a manutenção da irregularidade e imposição de ressarcimento solidário, no valor correspondente a 43.644,34
VRTE, ao senhor Amaro Covre (ex-Prefeito Municipal) e à
empresa contratada (Zagotur Zagotto Turismo Ltda ME,
sucessora da empresa Tavares Turismo Ltda).
Fixada essa premissa, tem-se que o senhor Amaro Covre,
em sua peça inaugural (fls. 02-19), apresenta os seguintes argumentos ora sintetizados:
a) noticia que a contratação da empresa Tavares Turismo
Ltda objetivou o transporte de pacientes “[...] no trajeto Boa Esperança a Colatina e vice-versa, para semanalmente serem submetidos a tratamento de hemodiálise”;
b) apresenta à fl. 21 documento que ao listar as notas fiscais emitidas e as quilometragens percorridas, demonstraria, segundo sua ótica, a “[...] legalidade da realização
daquelas despesas”, posto que relacionaria “[...] o Nº da
Nota Fiscal; a Data da Emissão; o Valor; o Período de Referência; a Quilometragem Rodada; o Valor Pago; a Data do Pagamento; o Nº do Cheque; a Conta Corrente e o
Banco que pagou” ;
c) aduz, nesse ínterim, que “[...] verificando as datas dos
pagamentos das correspondentes notas fiscais relacionadas na planilha, pode ser facilmente constatado que
nenhuma nota fiscal foi paga antes do serviço ter sido
prestado”;
d) alega que “[...] o fato de diversas Notas Fiscais terem sido emitidas antes da realização do serviço e sem
o registro de quilometragem, atendia a exigência do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo,
DER-ES [...]”, apresentando, em suporte, o Decreto Estawww.tce.es.gov.br

dual nº 4090-N, de 26/02/1997 (fls. 22-28);
e) aduz que:
Não sendo o contrato de fretamento para linha regular, mas sim para viagens que eram realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, era exigido ao transportador emitir nota fiscal discriminando o serviço que estava sendo prestado e em caráter obrigatório, ela deveria
acompanhar o veículo em todo o seu trajeto, o que obrigava o transportador a emiti-las antecipadamente, constando o período em que executaria os serviços conforme
dispõe o § 1º do art. 8º do referido Decreto.
f) carreia, em suporte ao alegado, os documentos de fls.
29-69, e afirma que o procedimento de pagamento se
dava da seguinte maneira:
No final do período referido na nota fiscal, o representante da empresa comparecia na Secretaria Municipal de
Saúde, onde era verificado o tacógrafo e apurada a quilometragem rodada no período. Quando a quilometragem
ultrapassava o valor referido na nota emitida no início do
período, era emitida outra nota de valor complementar,
para que a empresa recebesse o total que lhes era devido pelos serviços prestados no período.
g) sustenta que a infringência ao art. 63 da Lei 4.320/1964,
não teria sido comprovada pela equipe técnica;
h) quanto à ausência de ateste das notas fiscais por servidores responsáveis pela aferição da prestação de serviços, o peticionante apresenta o documento de fl. 70,
que se trata de declaração firmada, em 31/03/2016, por
Secretário Municipal da Fazenda, onde este afirma que
as notas fiscais foram atestadas pelos servidores que relaciona;
i) apresenta as declarações de fls. 71-75 assinadas por
“[...] pacientes que ainda residem no Município e que
usavam o transporte disponibilizado pela Prefeitura para serem atendidos na Unidade de Saúde da Santa Casa
e da Casa de Saúde Santa Maria em Colatina e hoje não
usam mais aqueles serviços porque foram transplantaSegunda-feira, 12 de novembro de 2018

152

ATOS DA 1a CÂMARA

dos. A maioria dos que na época eram atendidos já faleceu”.
Análise:
O peticionante requer a revisão de julgamento deste Tribunal acerca da anomalia apontada no item 5 da Instrução Técnica Inicial ITI 227/2011 (fls. 2318-2352, vol. X do
Proc. TC 7042/2009, em apenso) e examinada no tópico
1.5 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 3216/2013 (fls.
2439-2500, vol. XI do Proc. TC 7042/2009).
A anomalia diz respeito a deficiências na liquidação de
despesa dos serviços executados pela empresa Tavares
Turismo Ltda que, posteriormente, mudou seu quadro
societário e passou a ser denominada Zagotur Zagotto
Turismo Ltda ME.
O contrato firmado (Contrato nº 64/2008) encontra-se
carreado às fls. 1982-1983 (vol. IX, do apenso) e tinha
como objeto a contratação de “[...] um veículo com capacidade mínima de 17 (dezessete) passageiros com motorista, cadeiras reclináveis, ar condicionado [...] para realizar o transporte de pacientes que necessitam realizar
TRS – Terapia Renal Substitutiva (Hemodiálise), no percurso Boa Esperança X Colatina X Boa Esperança e onde
mais se fizer necessário”.
De acordo com a ITI 227/2011, a equipe de auditoria responsável pelos trabalhos de inspeção in loco, através da
análise das notas fiscais emitidas pela contratada, teria
constatado o seguinte: i) que embora as notas fiscais se
encontrassem atestadas, não haveria identificação de
quem as atestou; ii) que várias das notas fiscais teriam
sido emitidas em datas anteriores à realização do serviço
conforme demonstrado no quadro a seguir reproduzido
e constante originariamente da ITI 227/2011:

Em razão do reconhecimento da irregularidade, pelo Plenário desta Corte, o senhor Amaro Covre e a sociedade
empresária Zagotur Zagotto Turismo Ltda ME foram condenados, através do Acórdão TC 1177/2014, ao ressarcimento solidário do valor correspondente a 43.644,34
VRTE, referente ao somatório das notas fiscais, listadas
no quadro supra, cuja liquidação de despesas foi reputada irregular.
Observa-se que a questão colocada em sede de revisão
diz respeito à deficiência nos procedimentos de liquidação de despesas relativos ao Contrato nº 64/2008, uma
vez que de acordo com o apontamento constante da ITI
227/2011, não haveria a clara demonstração da prestação dos serviços contratados, tendo sido anotado que:
Não existem relatórios demonstrando os quantitativos
executados, inviabilizando a conferência face às quantidades e os preços contratados. A única reminiscência
que se faz à quilometragem é a que podemos observar
no texto das notas fiscais emitidas pelo prestador de serviço.
É preciso ter em conta que o procedimento de liquidação de despesas é um procedimento formal de controle interno da administração pública contratante, de sorte que a “forma” como deve se dar a liquidação encontra
esquadro na Lei 4.320/1964. Traçando-se um panorama
rápido sobre a matéria tem-se que a maioria da doutrina
divide as fases da despesa em três etapas, quais sejam: i)
empenho; ii) liquidação; e iii) pagamento.
O empenho encontra definição no art. 58 da Lei
4.320/1964:

Demonstrativo das notas fiscais referentes ao Processo nº 534/08

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação
de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Contratada: Tavares
04.995.881/0001-89

De acordo com o Professor Harrison Leite o empenho
consiste

Tabela

Turismo

Ltda.

–

CNPJ:

[...] na reserva a ser feita no orçamento que não podewww.tce.es.gov.br

rá mais ser gasta a não ser pelo motivo que a justificou.
Tal se dá porque toda despesa demanda prévio empenho (art. 60 da Lei n. 4320). Logo, para que uma despesa seja realizada deve-se, primeiro, verificar se há dotação orçamentária, e, se houver, separar parte dessa dotação para o gasto que se deseja realizar. Essa reserva de
recursos para o posterior pagamento é o que se chama
de empenho.
Empenhar significa deduzir determinado valor da dotação adequada à despesa a realizar, por força do compromisso assumido. Logo, se numa dotação de R$ 50.000,00
for empenhado R$ 30.000,00, significa dizer que ocorrerá a baixa desse crédito disponível, restando apenas o
valor de R$ 20.000,00 para novos empenhos nessa dotação (g.n).
A instrumentalização do empenho é realizada através de
um documento chamado nota de empenho, que pode
ser dispensada em casos especiais conforme preconiza o
art. 60, § 1º da Lei 4.320/1964. E quais seriam esses casos especiais? Harrison Leite exemplifica com as hipóteses de despesas com sentenças judiciais, pessoal e encargos, juros e encargos da dívida. Entretanto, quando o
credor é um terceiro (um contratado para determinado
serviço ou fornecimento de produtos) a nota de empenho deverá ser emitida e constitui-se numa garantia para
que o credor possa reivindicar o pagamento de seu crédito. Contudo, se o credor não cumprir sua contraprestação não haverá para a Administração, evidentemente, a
obrigação de pagamento e, nesse caso, o empenho pode
ser cancelado, como também pode sofrer cancelamento
o empenho emitido incorretamente.
Ademais, se o empenho for insuficiente para adimplir a
obrigação poderá ser reforçado por outro empenho. Lado outro, se o empenho exceder o montante da despesa realizada, poderá ser anulado parcialmente através da
emissão do documento denominado nota de anulação
de empenho cujo objetivo é devolver o valor anulado ao
saldo orçamentário.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Fase posterior ao empenho é a liquidação que, de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/1964, consiste “[...] na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base
os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito”. Ou seja, antes da despesa ser paga ela precisa
passar por um processo de verificação do direito adquirido do credor, que é a liquidação.
Nesse passo, convém trazermos ao lume o disposto nos
artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964, tidos por infringidos
no caso ora em análise, vejamos:
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar; (Vede Medida Provisória
n° 581, de 2012);
III- a quem se deve pagar a Importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Veja-se que de acordo com o § 1º do art. 63 a verificação
do direito adquirido pelo credor – em outras palavras, a
liquidação – tem por fim apurar: i) a origem e o objeto
do que se deve pagar; ii) a importância exata a pagar; e
iii) a quem se deve pagar a importância, para extinguir a
obrigação.
Esmiuçando o procedimento de pagamento pela Administração Pública anota a Professora Tathiane Pisciteli,
em lição elucidativa, que:

Após o empenho e a emissão da nota respectiva, a despesa será objeto de liquidação, a qual consiste na verificação do direito adquirido pelo credor de receber a
quantia empenhada (...). Tal verificação tomará em conta os documentos e títulos que comprovam a realização
da despesa e, assim, o crédito ao qual o credor faz jus. O
que se pretende, nos termos do artigo 63, § 1º, é 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. Trata-se de garantir que a Administração vá pagar os valores certos à pessoa certa e em razão
do motivo previamente estabelecido na nota de empenho. Na hipótese de fornecimento de bens ou serviços
prestados, a liquidação será realizada a partir do contrato, da nota de empenho e dos comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço, de
acordo com o que determina o § 2º do artigo 63.
De acordo com Sérgio Assoni Filho, em comentários á Lei
4.320/1964, a liquidação está vinculada ao implemento
de uma condição: ‘a concreta prestação do serviço ou
o efetivo fornecimento do bem, tanto nos moldes da
avença que deu causa ao nascimento da relação obrigacional quanto em conformidade com o que dispõe a legislação vigente’ (grifamos).
Por fim, a última fase da despesa é o pagamento. Conforme o supramencionado art. 62 da Lei 4.320/1964 “o
pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua liquidação”. Equivale dizer que o pagamento deve obedecer a sequência lógica, ou seja, primeiro a
despesa é empenhada (reserva-se a importância correspondente), após, é liquidada (verifica-se o cumprimento da obrigação pelo credor), e por fim é paga (o credor
recebe a importância empenhada dando quitação à Administração).
Percebe-se que o procedimento de liquidação de despesas é um procedimento formal a ser desempenhado pela Administração com a finalidade de se pagar com exatidão as obrigações assumidas.
Verifica-se do quadro constante na ITI 227/2011 e acima
www.tce.es.gov.br

reproduzido que as anomalias referentes às notas fiscais
ali listadas são de duas espécies, quais sejam: i) notas fiscais emitidas antes da realização do serviço; ii) notas fiscais que se referem a um mesmo período de prestação
de serviços de outra nota fiscal.
Quanto ao primeiro ponto, tem-se que se refere às Notas Fiscais de números 149; 151; 155; 159; 169; 175; 180;
183 e 190.
Tomemos como exemplo a Nota Fiscal nº 151 (fl. 1930
do apenso ou 34 destes autos). De seu exame observa-se
que: a) sua emissão se deu em 24/03/2008; b) a cobrança se refere ao período de prestação de serviços compreendido entre 21/03/2008 a 21/04/2008; c) no verso do
documento consta carimbo da Administração, que consubstancia o “Termo de Conclusão de Prestação de Serviços”, datado de 24/03/2008 - ou seja, antes do término do período declarado na Nota Fiscal como de efetiva
prestação dos serviços (21/03/2008 a 21/04/2008) - declarando que naquela data (24/03/2008) os serviços estavam concluídos.
A Nota Fiscal nº 151 foi paga através da Nota de Pagamento nº 3428/2008 (fl. 1928 do apenso ou fl. 33 destes
autos) e do cheque nº 851927 (fl. 1931 do apenso ou 35
destes autos), ambos emitidos em 05/05/2008, ou seja,
após o lapso temporal declarado na própria nota fiscal
como de prestação dos serviços.
Fato idêntico ao verificado quanto à Nota Fiscal nº 151 –
ou seja, emissão da nota fiscal e ateste da Administração
Municipal em data anterior ao término do período de
prestação de serviço consignado na própria nota fiscal,
embora com pagamento posterior ao período de prestação declarado - vai se repetir no tocante ao pagamento
das Notas Fiscais nsº 149; 155; 169; 175; 180; 183 e 190.
Nesse passo, tem-se que o senhor Amaro Covre, ora peticionante, argumenta que ao se verificarem as datas dos
pagamentos das notas fiscais poder-se-ia constatar “[...]
que nenhuma nota fiscal foi paga antes do serviço ter sido prestado”.
Tal argumento, entretanto, não se sustenta, tendo em
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vista que a Nota Fiscal nº 159 (fl. 1944 do apenso), emitida em 27/05/2008, no valor de R$ 1.356,80, e referente ao período de 21/05/2008 a 21/06/2008, teve seu
pagamento realizado pela Administração Municipal em
06/06/2008, ou seja, antes de se completar o intervalo
de tempo declarado no próprio documento fiscal, conforme se verifica das cópias da Nota de Pagamento nº
4400/2008 (fl. 1941 do apenso) e do cheque nº 4561 (fl.
1945 do apenso).
Até se poderia pensar que o valor representado pela
Nota Fiscal nº 159 não seria relevante o suficiente para
atestar a deficiência na liquidação de despesas do Contrato nº 64/2008, entretanto, tem-se que a negligência
no procedimento de liquidação se manifesta clara ante
o exame da documentação constante às fls. 1928-1981
(vol. IX do Proc. TC 7042/2009, em apenso), sendo possível identificar, nos pagamentos das notas fiscais nsº 149;
151; 155; 159; 169; 175; 180; 183 e 190 - além de atestes da Administração, conferidos em datas anteriores ao
término do período de prestação de serviços declarado
nas próprias notas - a ausência de quaisquer registros
sobre as datas de viagem, itinerários e quilometragens
percorridas.
De se notar, neste ínterim, que a transparência deve ser
preocupação constante da Administração eis que todas
as suas ações são, em regra, custeadas por recursos públicos arrecadados da população. A falta de informações
mínimas a respeito de dispêndios impossibilita ou traz
dificuldades severas ao exercício do controle externo pelos órgãos competentes, incluindo-se este TCEES.
Ademais, decorre da sistemática positivada nos artigos
62 e 63 da Lei 4.320/1964, já aqui citados, que o pagamento pelos entes e órgãos públicos deve respeitar o
iter das fases da despesa, não se admitindo o pagamento
antecipado por produtos ou serviços contratados, mas
sim, após a sua efetiva entrega ou prestação devidamente atestada e documentada no procedimento administrativo de liquidação.
Muito embora o peticionante traga, em sustento ao seu

Pedido de Revisão, o demonstrativo de fl. 21 (que relaciona as notas fiscais, seus valores, período de referência
e quilometragem rodada) e a declaração de fl. 70 (que
relaciona as notas fiscais com os nomes dos servidores
que teriam atestado a prestação dos serviços), tem-se
que tais documentos, datados de março de 2016, evidentemente, não têm o condão de elidir a deficiência
na liquidação de despesas constatada em trabalhos de
auditoria realizados, entre setembro e outubro de 2009,
por equipe de Auditores deste Tribunal. É dizer-se que
as informações contidas nos documentos agora trazidos
em sede revisional deveriam constar nos processos de
pagamento e serem acessíveis ao exercício do controle
externo à época em que foram executados os trabalhos
de auditagem.
A respeito das Notas Fiscais nsº 149; 151; 155; 159; 169;
175; 180; 183 e 190 terem sido emitidas em datas anteriores à prestação de serviços, argumenta o senhor Amaro Covre que tal fato teria se dado em razão de “[...] exigência do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo, DER-ES [...]”, exigência esta que estaria baseada no Decreto Estadual nº 4090-N, de 26/02/1997
(fls. 22-28). De acordo com o peticionante, como o contrato de fretamento não se referia a uma linha regular,
“[...] mas sim para viagens que eram realizadas as segundas, quartas e sextas-feiras, era exigido ao transportador emitir nota fiscal discriminando o serviço que estava
sendo prestado e em caráter obrigatório [...]”. Aduz, ainda, que em razão de tal exigência foram as Notas Fiscais
emitidas antecipadamente “[...] constando o período em
que executaria os serviços conforme dispõe o § 1º do art.
8º do referido Decreto”.
Pois bem, trazemos ao lume o teor do art. 8ª e parágrafos, do Decreto Estadual nº 4090-N/1997:
Art. 8º. Fretamento eventual é o serviço prestado a um
cliente ou a um grupo de pessoas, mediante contrato
escrito (nota fiscal), para uma viagem.
§ 1º - Nas viagens a que se referem os serviços tratados
neste artigo, será de porte obrigatório a “Nota Fiscal” e
www.tce.es.gov.br

a “Autorização de Viagem Eventual” (Anexo II) ou a “Comunicação de Viagem Eventual” (Anexo III) e o “report”
do fax ou do telegrama ou registro postal dos Correios.
§ 2º - No caso de “Comunicação de Viagem Eventual”
(Anexo III) a empresa transportadora enviará à DER / DT,
no primeiro dia útil após a realização da viagem, pessoalmente, pelos Correios, via malote ou qualquer outro
meio, a 2ª (segunda) via da nota fiscal correspondente. (texto alterado pela Lei Complementar Nº 381, de
28/02/2007 – DO 01/03/2007) (g.n).
Da leitura dos dispositivos supramencionados e dos elementos probatórios contidos nos autos é possível concluir que: i) o art. 8º e seus parágrafos, do Decreto Estadual nº 4090-N/1997, são aplicáveis e se referem ao
contrato de “fretamento eventual”, conceituado, no
próprio caput, como aquele referente a “uma viagem”,
não nos parecendo que tenha sido este o tipo de fretamento objetivado na contratação realizada pelo Município de Boa Esperança junto à empresa Tavares Turismo Ltda-ME, conforme se depreende do termo do Contrato nº 64/2008, cuja vigência foi estipulada para o período de 21/02/2008 a 15/12/2008; ii) o § 1º do art. 8º
do Decreto traz como alternativa ao porte da nota fiscal a apresentação de documento intitulado “Comunicação de Viagem Eventual”, demonstrando que a presença
da nota fiscal não era obrigatória como alega o peticionante; iii) no caso do transportador portar a “Comunicação de Viagem Eventual”, o Decreto Estadual nº 4090N/1997 o obriga a apresentar, ao DER-ES, a segunda via
da nota fiscal “após a realização da viagem”, (§ 2º do art.
8º), no que fica demonstrada, novamente, a desnecessidade de que o transportador detivesse a nota fiscal durante a viagem.
Dessa forma, em que pese a argumentação tecida no
sentido de que a emissão prévia das notas fiscais - ou seja, de maneira antecedente à efetiva prestação dos serviços de transporte – decorria de imposição do Decreto
Estadual nº 4090-N/1997, verifica-se, da dicção da própria norma invocada pelo peticionante, que não era obriSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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gatório o porte da nota fiscal de serviço durante o transporte realizado pela contratada.
Ademais, ainda que houvesse obrigação de encaminhamento ao DER-ES da nota fiscal, nada impedia que esta
fosse expedida após o término de cada viagem, conforme estabelece o § 2º do art. 8º do multicitado Decreto
Estadual, não se compreendendo o porquê da Prefeitura Municipal de Boa Esperança não proceder desta forma, ou seja, orientando que o transportador contratado expedisse nota fiscal a cada viagem realizada e não
em relação a um período de 30 (trinta) dias de prestação de serviços, como se deu no caso. De se notar que
a expedição de nota fiscal a cada viagem em nada afetaria a forma de pagamento mensal à contratada, mas sim
atenderia aos ditames contidos nos artigos 62 e 63 da
Lei 4.320/1964, uma vez que a prestação dos serviços de
transporte poderia ser atestada a cada viagem realizada
e não da maneira que remanesce comprovada nos autos
do Proc. TC 7042/2009, ou seja, anteriormente à efetiva
prestação dos serviços.
A inconsistência descrita no item 5 da ITI 227/2011 também se refere à notas fiscais que abrangeriam um mesmo período de prestação de serviços descrito em outra
nota fiscal. Tal fato ocorreu quanto às Notas Fiscais 150
(mesmo período da NF 149); 154 (mesmo período da NF
151); 168 (mesmo período da NF 159); 179 (mesmo período da NF 175); 182 (mesmo período da NF 180); 189
(mesmo período da NF 183) e 194 (mesmo período da
NF 190).
Em justificativa quanto a este apontamento alega o senhor Amaro Covre, ora peticionante, que as notas fiscais
“complementares” eram emitidas “[...] quando a quilometragem ultrapassava o valor referido na nota emitida
no início do período [...]”.
De se notar que as Notas Fiscais 150; 154; 168; 179; 182;
189 e 194 foram atestadas, pela Administração, ao final
dos períodos nelas consignados como de prestação de
serviços, fato que embora não elida a deficiência observada quanto ao procedimento de liquidação de despesas

ao menos corrobora a tese aventada pelo peticionante.
A irregularidade atinente à liquidação irregular de despesas referentes ao Contrato nº 64/2008 resulta patente, não havendo nenhuma razão para que se desconstitua a penalidade de multa, no valor de 3.000 VRTE, imposta individualmente ao senhor Amaro Covre no Acórdão TC 1177/2014, sendo importante registrar que a
exação encontra-se quitada pelo ora peticionante conforme certificado pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas à fl. 2631 (vol. XI) do TC 7042/2009 (em
apenso).
Quanto ao ressarcimento atribuído, solidariamente,
ao senhor Amaro Covre e à sociedade empresária Zagotur Zagotto Turismo Ltda, no valor correspondente a
43.644,34 VRTE, é necessário ponderar-se que este Tribunal vem reconhecendo a impossibilidade da imputação de ressarcimento baseada, meramente, na presunção de dano. Vejamos alguns julgados (Acórdãos
788/2016 e 799/2015, ambos provindos do Plenário)
nos quais a tese foi aplicada:
ACÓRDÃO TC-788/2016 - PLENÁRIO
Trata-se de Auditoria Ordinária realizada na Secretaria
de Estado da Cultura – SECULT, relativa ao exercício de
2012, em cumprimento ao Plano e Programa de Fiscalização nº 035/2013 (fls. 01), a qual deu origem ao Relatório de Auditoria RAO 48/2013 (fls. 17/68) e à Instrução
Técnica Inicial ITI 729/2013 (fls. 519/550) (...).
(...) II FUNDAMENTAÇÃO
(...) II.2 MÉRITO
(...) II.2.3 – FALHAS NA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM
REFEIÇÕES, “COFFEE BREAK” E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (item 2.3 da ITC 4360/2015)
Consta do relatório de auditoria que as despesas com refeições, hospedagens e coffee break foram pagas sem
a devida observância da regra legal estabelecida na Lei
4320/1964, não havendo assim a regular liquidação de
despesa, ou seja, porque realizada sem elementos capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços.
www.tce.es.gov.br

(...) A defesa argumenta em síntese que apesar das liquidações ocorrerem de forma inconsistente, não houve má-fé e sequer prejuízo ao erário, afirmando que as
notas fiscais foram conferidas e atestadas pelo gestor do
contrato, inclusive com acompanhamento e fiscalização
“in loco” dos serviços e fornecimentos prestados.
Após análise das justificativas, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC sugere a manutenção da irregularidade e devolução ao erário do montante de R$ 70.604,79 (setenta mil seiscentos e quatro reais e setenta e nove centavos), uma vez que manteve o
valor total de R$ 6.500,00 relativo à Nota fiscal 4793, R$
33.070,79 relativo à Nota Fiscal 4909, R$ 14.550,00 relativo à Nota Fiscal 4910 e R$ 16.484,00 relativo à Nota Fiscal 4911.
(...) Pelos documentos acostados aos autos, entendo que
embora existam falhas formais na comprovação da prestação dos serviços, os elementos trazidos são suficientes
para concluir pela sua adequada execução, de modo que
a devolução de valores constituiria enriquecimento ilícito sem causa da Administração.
Há de se ressaltar que consta dos autos documentos que
comprovam a realização dos eventos (...).
Além disso, consta relatório de serviços prestados em relação aos eventos supracitados (fls. 439/440, 464/467),
devidamente assinado pela Subsecretária de Patrimônio
Cultural, Sra. (...), onde atesta a execução dos serviços.
Neste contexto, ainda que reconheça a existência de falhas formais, estas não são suficientes para condenar
os responsáveis à devolução dos valores despendidos,
sob pena de se configurar ressarcimento por dano presumido, rechaçado pela jurisprudência dominante do
STJ.
(...) Por outro giro, de todos os eventos realizados, não
verifiquei nenhuma despesa constante das prestações
de contas que tivesse evidente desvio de finalidade, tratando todas, basicamente, de gastos com refeições, coffee break e hospedagem de eventos (...).
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Nesse sentido, na linha das alegações da defesa e da jurisprudência pacificada do STJ, não vislumbro, no caso
concreto, elementos suficientes que comprovem a máfé ou conduta dolosa do responsável, e nem mesmo prejuízo ao erário, afasto o ressarcimento e considero que
as falhas na liquidação não têm o condão de macular as
contas ora analisadas. (Processo:   3946/2013, Data da
sessão: 09/08/2016, Relator: RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN, Natureza: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA).
------------------------------------------------- -------------------------------------------------ACÓRDÃO TC-799/2015 - PLENÁRIO
Nestes autos se processa Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas, em face do Acórdão TC 037/2014, prolatado nos autos do Processo TC
1648/2008 (apenso), que considerou improcedente a
denúncia impetrada em face do senhor (...), ex-Prefeito
Municipal de Muniz Freire, afastando as irregularidades
constantes dos itens 4, 5, 6, 9 e 12 da Instrução Técnica
Inicial ITI 360/2012.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
(...) 1- Ausência de comprovação de interesse público na
despesa com hospedagem e alimentação
Excelentíssimo Conselheiro Carlos Ranna acompanhando o entendimento da área técnica e do ministério público de contas, manifestou-se pela manutenção da irregularidade, alegando o princípio da inversão do ônus
da prova, onde caberia ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, tratando-se de dever legal
e constitucional, cujo descumprimento constitui grave
irregularidade passível de ressarcimento. Vale ressaltar
que, conforme documentos acostados aos autos, a cláusula contratual previa o pagamento destas despesas por
parte da Contratante (fls. 1148/1153 – TC 1648/2008),
não restou especificado no contrato a quantidade de
pessoas que seriam abarcadas no geral, mas que essas
despesas seriam arcadas pelo contratante para aten-

der as festividades da 113° Aniversário da Emancipação Política e da XXV Exposição Agropecuária do Município de Muniz Freire: “Corre por conta e responsabilidade da Contratante toda e quaisquer despesas com almoço, transporte e hospedagens dos artistas e equipe de
músicos.” Conforme muito bem salientou o Conselheiro Rodrigo Chamoun em seu voto, nos autos 1648/2008,
houve sim a realização dos festejos, houve finalidade pública, o que ocorreu no caso concreto foi uma imprecisão na liquidação das despesas e respectivas notas fiscais apresentadas.
(...) Esta Corte de Contas tem se manifestado pelo afastamento da imputação de ressarcimento nos casos de
danos meramente presumidos, conforme observado
nos autos TC 4014/2009, TC 7042/2009, TC 5838/2009,
TC 8118/2009 e TC 0044/2013, ademais, houve a prestação do serviço e a área técnica sugere o ressarcimento
de todo o valor depreendido com hospedagem e alimentação, ora se restou comprovado que houve a prestação
do serviço, não há se falar em ressarcimento, ainda mais
do valor total gasto. Ante o exposto, entendo que neste caso concreto houve a efetiva prestação do serviço e
atendeu a finalidade pública, portanto, acompanhando
o entendimento do Excelentíssimo Conselheiro Rodrigo
Chamoun, pelo afastamento da presente irregularidade.
(Processo:  5908/2014, Data da sessão: 16/06/2015, Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, Natureza: PEDIDO DE REEXAME).
Dessa forma, diante da situação fática e baseando-se em
precedentes desta Corte de Contas dos quais se infere
a impossibilidade de reconhecer-se o dano meramente presumido, opinamos pelo afastamento do ressarcimento imposto no Acórdão TC 1177/2014 ao senhor
Amaro Covre e, por consequência, diante do preceituado no art. 324 do RITCEES, à sociedade empresária Zagotur Zagotto Turismo Ltda.
Assim sendo, sugere-se que seja reconhecida a procedência parcial do Pedido de Revisão apresentado pelo
senhor Amaro Covre, afastando-se o ressarcimento do
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valor correspondente a 43.644,34 VRTE, que lhe foi imputado no Acórdão TC 1177/2014, sem prejuízo da manutenção da penalidade de multa que lhe foi imposta
no mesmo julgado.
Em razão do afastamento do ressarcimento entendemos
que o Processo TC 7042/2009 deve ser desconvertido,
retornando à natureza de processo de fiscalização, conforme preconizado no art. 329, § 8º do RITCEES (Res. TC
261/2013).
4 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
Consta nestes autos o Relatório de Diligência 11/2007
(fls. 194-199) que, elaborado pela SecexMunicípios em
atendimento à Decisão Plenária 579/2017, identificou
os senhores Rogério Vieira da Silva e Jordano do Livramento como os agentes públicos que atestaram as Notas Fiscais, constantes às fls. 1930-1978 do TC 7042/2009
(vol. IX, em apenso), relativas à execução do Contrato nº
64/2008.
Registre-se que até o momento não foi sugerida a citação dos senhores Rogério Vieira da Silva e Jordano do Livramento.
Conforme já exposto nesta Instrução o procedimento de liquidação de despesas, relativas ao Contrato nº
64/2008, se deu de forma claramente deficiente, tendo
os serviços contratados sido atestados anteriormente à
sua efetiva prestação, em patente contradição ao disposto nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964.
Entretanto, considerando que estamos nos manifestando pelo afastamento do ressarcimento imposto no Acórdão 1177/2014, tem-se que a continuidade da instrução
em relação aos senhores Rogério Vieira da Silva e Jordano do Livramento não se mostra útil, uma vez que as
inconsistências observadas, no tocante à liquidação de
despesas do Contrato nº 64/2008, ocorreram no exercício de 2008, de sorte que a pretensão punitiva deste Tribunal, quanto a tais fatos, encontra-se alcançada pelo fenômeno prescricional.
Dessa forma, entendemos que não se reveste de inteSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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resse-utilidade a continuidade da persecução processual
em relação aos senhores Rogério Vieira da Silva e Jordano do Livramento.
5 CONCLUSÃO
5.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas quanto ao Pedido de Revisão, apresentado pelo senhor Amaro Covre, em face do
Acórdão TC 1177/2014 - Plenário, propõe-se que:
5.1.1 Sejam rejeitadas as preliminares analisadas nos
itens 3.1.1 ao 3.1.4 desta Instrução Técnica, conforme
fundamentação constante nos referidos tópicos;
5.1.2 No mérito, seja reconhecida a procedência parcial do Pedido de Revisão, afastando-se o ressarcimento do valor correspondente a 43.644,34 VRTE, imputado ao senhor Amaro Covre no item 5 do Acórdão TC
1177/2014, sem prejuízo da manutenção da penalidade de multa, no valor de 3.000 VRTE, que lhe foi imposta no mesmo julgado e cujo pagamento se encontra
adimplido pelo ora peticionante;
5.1.3 Diante do preconizado no art. 324 do RITCEES e
tendo em vista que a condenação se deu de forma solidária, seja também afastado o ressarcimento, de que
trata o item 5 do Acórdão TC 1177/2014, em relação à
sociedade empresária Zagotur Zagotto Turismo Ltda.
5.1.4 Tendo em vista o afastamento da imposição de ressarcimento seja desconvertido o Processo TC 7042/2009
retornando à sua natureza de fiscalização, com os consectários de estilo, conforme inteligência do art. 329, §
8º do RITCEES (Res. TC 261/2013).
Respeitosamente,
Em 27 de março de 2018. [...]”
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer
Ministerial 3559/2018).
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 em parte a fundamentação da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas dissentindo tão somente quanto a fundamentação para afastar o ressarcimento imputado e reformar a natureza do processo, pelas razões que passo a expor.
A Instrução Técnica de Pedido de Revisão 003/2018,
que analisa o Pedido de Revisão, rechaça as alegações
do peticionante quanto as preliminares de ilegitimidade ativa do TCEES para seu julgamento, da prescrição do
processo com relação à multa e ao ressarcimento que
lhe foram imputados no Acórdão TC 1177/2014, da ilegalidade da instauração da Tomada de Contas Especial e
da nulidade do julgamento por cerceamento de defesa,
cuja fundamentação acolho em meu voto.
Quanto ao mérito, o peticionante traz como pano de
fundo a questão da liquidação irregular de despesas do
contrato firmado entre o Município de Boa Esperança e
a empresa Tavares Turismo Ltda., posteriormente sucedida pela sociedade empresária Zagotur Zagotto Turismo
Ltda., tendo sido acatada pelo Plenário desta Corte a manutenção da irregularidade, e imposição de ressarcimento solidário no valor correspondente a 43.644,34 VRTE
ao senhor Amaro Covre (ex-Prefeito Municipal) e à empresa contratada, cujo objeto foi o transporte de pacientes “[...] no trajeto Boa Esperança a Colatina e vice-versa, para semanalmente serem submetidos a tratamento
de hemodiálise”.
A irregularidade diz respeito a deficiências na liquidação
de despesa dos serviços executados pela empresa Tavares Turismo Ltda. apontadas na Instrução Técnica Inicial
227/2011, quais sejam:
i) que embora as notas fiscais se encontrassem atestadas, não haveria identificação de quem as atestou;
ii) as várias das notas fiscais teriam sido emitidas em datas anteriores à realização do serviço conforme demonswww.tce.es.gov.br

trado no quadro a seguir reproduzido e constante originariamente da ITI 227/2011.
Como norma, o ônus de provar a legitimidade de suas
contas cabe sempre ao agente público responsável, não
se forma presunção favorável à legitimidade dos atos daquele que tem o dever de prestar contas.
O agente ao exercer função pública utiliza recursos que
pertencem à sociedade e sua posição será sempre a de
quem deve prestar contas de seus atos e do emprego
correto dos recursos, sempre vinculados a uma finalidade pública, orientado pelo interesse público, que tem supremacia sobre o privado.
Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União:
“Em diversas assentadas, tem o TCU entendido que, não
havendo a possibilidade de comprovar a execução regular de um convênio, dadas as inconsistências na prestação de contas e irregularidades na execução financeira, atribui-se o débito total ao responsável. A posição da
Corte de Contas é absolutamente coerente com sua missão de julgar aqueles que estão sujeitos ao dever constitucional de prestar contas, pois, do contrário, em não
sendo possível apurar a execução do objeto, o TCU presumisse que tivesse sido executado regularmente, não
haveria necessidade de controle para aferir a regularidade das contas, e, portanto, poder-se-ia prescindir dele”
(Processo 425.130/1998-3)
O procedimento de liquidação de despesas é um procedimento formal de controle interno da administração pública contratante, de sorte que a “forma” como deve se
dar a liquidação encontra esquadro na Lei 4.320/1964. O
procedimento formal é desempenhado pela Administração com a finalidade de se pagar com exatidão as obrigações assumidas.
Impõe-se que as contratações realizadas pela Administração Pública, no caso concreto a contratação de serviços de transporte de pacientes prestado pela sociedade empresária Zagotur Zagotto Turismo Ltda., atentem
para “o princípio da motivação dos atos administrativos,
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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indicando as razões, os fatos, o fundamento de direito,
o resultado esperado, aliado aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dispostos no caput do artigo 37 da Carta Magna.”.
Verifico que as Notas Fiscais pertinentes constantes dos
autos foram atestadas, como afirma o subscritor do Relatório de Diligência 011/2017, tendo verificado a existência de assinaturas constantes do verso das notas fiscais, “atestando a execução dos serviços” e que estas
“são evidências que indicam que os Secretários da Saúde e da Ação Social também são responsáveis, fato que
não foi registrado nos autos pela equipe de auditoria na
época”.
Constatou-se deficiência na liquidação das despesas relativas ao Contrato nº 64/2008 por não haver clara demonstração da prestação dos serviços contratados, vez
que “não existem relatórios demonstrando os quantitativos executados, inviabilizando a conferência face às
quantidades e os preços contratados. A única reminiscência que se faz à quilometragem é a que podemos observar no texto das notas fiscais emitidas pelo prestador
de serviço”.
Acresce a análise técnica que os serviços contratados foram atestados anteriormente a sua efetiva prestação,
em patente contradição ao disposto nos artigos 62 e 63
da Lei 4.320/1964.
Verifica, ainda, a área técnica na Instrução Técnica de
Pedido de Revisão 003/2018, que as Notas Fiscais as
quais teriam sido emitidas em datas anteriores à realização do serviço (Notas Fiscais nsº 149; 151; 155; 169;
175; 180; 183 e 190) foram pagas posteriormente ao período de prestação declarado. Contudo, a Nota Fiscal nº
159, no valor de R$ 1.356,80, foi paga antes de completar o intervalo de tempo declarado no próprio documento físico.
Constata, também, o subscritor da Instrução Técnica que
faz sentido a justificativa peticionante quanto a inconsistência descrita no item 5 da ITI 227/2011, referente

às notas fiscais que abrangeriam um mesmo período de
prestação de serviços descrito em outra nota fiscal (Notas Fiscais 150; 154 ; 168 ; 179 ; 182 ; 189 e 194), visto
que eram emitidas notas fiscais “complementares” “[...]
quando a quilometragem ultrapassava o valor referido
na nota emitida no início do período [...]”, pois, como
pondera a área técnica, “foram atestadas, pela Administração, ao final dos períodos nelas consignados como de
prestação de serviços, fato que embora não elida a deficiência observada quanto ao procedimento de liquidação de despesas ao menos corrobora a tese aventada pelo peticionante.”.
Pelo que se observa, ficou patente a deficiência na liquidação de despesas.
Não obstante, divirjo do argumento adotado na Instrução Técnica de Pedido de Revisão 003/2018 para afastar
o ressarcimento fundamentado na ocorrência de dano
presumido amparado em decisões prévias desta Corte.
Na verdade, a prestação de contas das despesas públicas é medida de ordem geral, no sentido de ordem pública, que se deve aplicar ao raciocínio ao se tratar dessa matéria.
Não se discute aqui a questão do dano presumido, eis
que não é este o ponto de divergência aqui tratado, ainda mais porque a inadmissibilidade de condenação por
dano presumido não é matéria condizente com os princípios da supremacia do interesse público e de sua indisponibilidade. Na verdade, é totalmente conflitante com
o dever constitucional de prestar de contas.
O emprego de recursos públicos deve estar acompanhado da devida comprovação de que os gastos atenderam aos critérios que regulam a despesa pública, submetendo-se à regra legal do artigo 93 do Decreto-Lei nº
200/67, in verbis:
“Artigo 93 - Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.”
Conquanto esteja materializada a deficiência na liquidawww.tce.es.gov.br

ção das despesas, entendo que há outros aspectos que
devem fazer parte desta análise.
Em primeiro lugar o decurso do tempo é um marco altamente relevante na ponderação dos valores envolvidos
nesta discussão, uma vez que os fatos se consumaram
no tempo e sua reconstituição, dez anos depois, é de todo impossível.
Há, inegavelmente, documentos fiscais e atestes comprobatórios da efetiva prestação dos serviços, os quais,
deve-se frisar, eram altamente relevantes do ponto de
vista do bem-estar social.
Faltou a precisão, o detalhe, o elemento que confere
transparência e certeza.
Neste ponto é que nossa análise deve considerar as práticas de fiscalização deste Tribunal, os procedimentos
e parâmetros de exigências usualmente empregados à
época dos fatos.
A jurisprudência deste Tribunal demonstra que a deficiência na comprovação do gasto, em casos pontuais, tem
tratamento diferenciado da mera ausência de prestação
de contas.
Entendo, no caso concreto, que os indícios de prova trazidos pela defesa são comprovação satisfatória da efetiva prestação do serviço, considerando o tempo decorrido, o fato consumado e a impossibilidade de se reconstituírem os fatos.
Ademais, a documentação trazida aos autos esclarece os
dois indícios de irregularidades constantes da Instrução
Técnica Inicial 227/2011, objetos de citação à época. A
uma, que das notas fiscais analisadas apenas uma foi paga antecipadamente ao serviço prestado, ilegalidade esta que por si só não remete à pagamento sem contrapartida do serviço contratado, e a duas, foi justificado que
as notas fiscais de um mesmo período referiam-se a pagamento complementar.
Pelo exposto, entendo que a documentação encartada
aos autos pode ser recebida como prestação de contas
ainda que apresente falhas, afastando-se o ressarcimenSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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to do valor correspondente a 43.644,34 VRTE que foi imputado ao Sr. Amaro Covre e à sociedade empresária Zagotur Zagotto Turismo Ltda. no Acórdão TC 1177/2014,
sem prejuízo da manutenção da penalidade de multa
que lhes foi imposta no mesmo julgado
No que se refere à responsabilidade solidária dos senhores Rogério Vieira da Silva e Jordano do Livramento exposta no Relatório de Diligência 011/2017, entendo da
mesma forma que o subscritor da Instrução Técnica de
Pedido de Revisão 003/2018 para decidir que “a continuidade da instrução em relação aos senhores Rogério
Vieira da Silva e Jordano do Livramento não se mostra
útil, uma vez que as inconsistências observadas, no tocante à liquidação de despesas do Contrato nº 64/2008,
ocorreram no exercício de 2008, de sorte que a pretensão punitiva deste Tribunal, quanto a tais fatos, encontra-se alcançada pelo fenômeno prescricional. Dessa forma, entendemos que não se reveste de interesse-utilidade a continuidade da persecução processual em relação aos senhores Rogério Vieira da Silva e Jordano do Livramento.”.
Tendo sido afastado o ressarcimento imputado Acórdão
TC-1177/2014, entendo deva o Processo TC 7042/2009
ser desconvertido, retornando à natureza de processo
de fiscalização, nos moldes do art. 329, §8º do RITCEES
(Res. TC 261/2013).
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, ratifico em parte a fundamentação da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas dissentindo tão somente quanto a fundamentação para afastar o ressarcimento imputado e reformar
a natureza do processo, no mais, subscrevendo em todos os termos o entendimento técnico e do Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte deliberação que submeto a sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER do Pedido de Revisão interposto pelo Sr.
Amaro Covre em face do Acórdão TC-1177/2014;
1.2 REJEITAR a PRELIMINAR de ilegitimidade ativa do
Tribunal de Contas para julgar contas de Chefe do Poder Executivo;
1.3 REJEITAR a PRELIMINAR de Prescrição da Pretensão
Punitiva do Tribunal de Contas;
1.4 REJEITAR a PRELIMINAR de ilegalidade da instauração da Tomada de Contas Especial;
1.5 REJEITAR a PRELIMINAR de nulidade do julgamento;
1.6 DAR PROVIMENTO PARCIAL AO PEDIDO, afastando-se o ressarcimento do valor correspondente a
43.644,34 VRTE, imputado ao senhor Amaro Covre no
item 5 do Acórdão TC 1177/2014, sem prejuízo da manutenção da penalidade de multa que lhe foi imposta no
mesmo julgado e cujo pagamento se encontra adimplido pelo ora peticionante, mantendo-se as demais irregularidades:
1.1 - Terceirização de serviço de caráter permanente, essencial e contínuo da Administração Pública, atribuíveis
às competências dos servidores públicos;
1.14 - Ausência de processo seletivo para contratação de
temporários;
1.7 AFASTAR O RESSARCIMENTO de que trata o item 5
do Acórdão TC 1177/2014, do valor correspondente a
43.644,34 VRTE, também em relação à sociedade empresária Zagotur Zagotto Turismo Ltda., tendo em vista
que a condenação deu-se de forma solidária;
1.8 DESCONVERTER a natureza do Processo para Fiscalização com amparo no art. 329, §8º do RITCEES;
1.9 DAR CIÊNCIA ao impetrante da presente decisão;
1.10 ARQUIVAR os presentes autos.
2. Unânime.
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 06/11/2018 - 39ª 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, Sérgio Manoel Nader
Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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
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Atos da 2ª Câmara
Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 973/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 08724/2010-3, 09191/2010-1, 08275/2010-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

UG: PMSL - Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: LEOMAR LAURETT, JEFFERSON RODRIGUES, ROMERO LUIZ ENDRINGER, DARLEY JANSEN ESPINDULA, RONALDO MARTINS PRUDENCIO, RAMILSON
COUTINHO RAMOS, PAULO CALOT, ANDERSON PERCILIOS, SERGIO ANGELI LAGO, ADRIANA LEPPAUS, CREUZA BARBOSA DA SILVA, FLORA MARIA ENDLICH MARQUES, OSMAR KINSCH, AMILTON GONCALVES DA SILVA,
ROBERTO DIAS RIBEIRO, DANIEL RODRIGUES TEIXEIRA,
ROSIMEIRE LEPPAUS, OSVALDO WOLKARTT, ASSOCIACAO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS, 2 C
TECNOLOGIA LOCACAO E SERVICOS LTDA. - EPP, GLOBO
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, TOP SERVICOS MANUTENCAO E LOCACAO LTDA - ME
Denunciante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES), BATISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ:
www.tce.es.gov.br

11.762.071/0001-48),THIAGO BATISTA BERNARDO GARCIA, RODRIGO CONHOLATO SILVEIRA (OAB: 13397-ES),
LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA (OAB: 18810-ES),
HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO (OAB: 15728-ES),
HELIO MALDONADO JORGE (OAB: 2412-ES), RICARDO
TAUFFER PADILHA (OAB: 8547-ES)
FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – EXERCÍCIOS 2009/2010 –
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA – CONHECER – REJEITAR PRELIMINARES - PROCEDÊNCIA CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO - FORMAR AUTOS APARTADOS PARA INSTAURAR INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – MULTA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação oferecida
pelo Ministério Público de Contas em face de irregularidades praticadas na Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, nos exercícios financeiros de 2009 e 2010, sob
a responsabilidade do Sr. Ronaldo Martins Prudêncio –
Prefeito Municipal e demais responsáveis elencados, como servidores públicos municipais em conluio a determinadas empresas.
A representação veio acompanhada dos seguintes documentos de fls. 18-2031:
Ações Civis Públicas;
Inquérito Policial nº 260/2010 SR/DPF/ES;
Auto de Qualificação e Interrogatório de Rodrigo da Silva Zaché;
Lei Municipal 1320/2010 e Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre o município de Santa Leopoldina e
Associação Montanhas Capixabas Turismo e documentos;
Carta Convite nº 006/2009;
Edital do Pregão presencial n. 050/2009;
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Ata de realização do Pregão Presencial nº 050/2009 –
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de merenda escolar incluindo preparo e fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, qualificação, transporte e distribuição;
Decisão Judicial da Ação Civil Pública n.
0014000.48.2010.5.17.0101, sobre terceirização, oriunda do Ministério Público Federal do Trabalho acerca da
ilegalidade da terceirização de todos os contratos firmados para a contratação de pessoa interposta para o preparo de alimentos;
Contrato Administrativo n. 200/2009, firmado entre o
município de Santa Leopoldina e Thadeu Magno da Silva
– TMS Cozinha Industrial;
Operação Moeda de Troca – relatório 5;
Jornal de Santa Leopoldina;
Análise documental cotejada aos diálogos interceptados
referentes ao município de Santa Leopoldina;
Operação Moeda de Troca;
Apensos III, IV e V.
Em seguida, o Ministério Público de Contas solicita a juntada de documentos e informações, que consubstanciam a ampliação do objeto da representação, conforme
fls. 1037-2780.
Em atendimento à solicitação do Cons. Elcy de Souza, a
5ª Controladoria Técnica prestou informações acerca dos
itens objeto da denúncia que já foram objeto de Auditoria Ordinária realizada no município, conforme relatado
às fls. 2787-2789.
Às fl. 2792, a 5ª Controladoria Técnica que foram apensados aos autos o processo TC 8275/2010, com relatoria
definida ao Cons. Sebastião Carlos Ranna de Macedo haja vista a conexão das matérias ventiladas nestes autos e
no apenso, que cuida de solicitação de auditoria requerida pelo Vice-Prefeito em exercício da chefia do Executivo, solicitando a apuração dos fatos resultantes da ope-

ração realizada pela Polícia Federal em Santa Leopoldina, denominada “MOEDA DE TROCA”, noticiando, também, a existência de ações ajuizadas pelo Ministério Público Estadual.
Às fls. 2801-2832, o Cons. Elcy de Souza, relator dos autos, à época, recebeu a denúncia, conforme decisão TC
1278/2011, fl. 2833.
Às fls. 2852, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de ordem do Des. Adalto Dias Tristão, encaminhou cópia da Denúncia nº 100110016456,
de fls. 2853-2908, a fim de proceder auditoria nos contratos mencionados.
A 5ª Controladoria Técnica a fim de verificar a regularidade dos procedimentos contábeis, financeiros e operacionais, incluiu as supostas irregularidades em Programa de
Inspeção nº 18/2013, resultando no Relatório de Inspeção RA-E 22/2013, fls. 2914-2973, instruídos com os documentos de fls. 2974-4788, procedido da elaboração de
Instrução Técnica Inicial de fls.4790-4822.
Em Decisão Monocrática Preliminar, fls. 4824-4830, o relator dos autos à época, Cons. Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, determinou a citação dos responsáveis para apresentação de defesa e/ou recolherem espontaneamente
os valores sujeitos à imputação de débito, deixando de
converter os autos em Tomada de Contas naquela oportunidade por entender inoportuna naquela fase processual, bem como determinou ao NEO – Núcleo de Engenharia e Obras a apuração das irregularidades relatadas
nos itens 5.4, 5.11 e 5.14 do Relatório de Inspeção de fls.
2914-2973.
Termos de Citações, fls. 4831-4862, 4864-4867, 4870,
4959/4960, 5151, 5153/5154, 5156-5159, 5161/5162 e
juntada da apresentação de defesas:
Darley Jansen Espíndula, fls. 4872-4876 e docs. de fls.
4877-4883;
Jefferson Rodrigues, fls. 4886-4893 e docs. de fls. 48944944;
www.tce.es.gov.br

Associação Montanhas Capixabas, fls. 4945/4946, docs.
de fls. 4947-4957;
Anderson Percílios, fls. 4962-4967 e docs. 4968-5149;
Ronaldo Martins Prudêncio, fls. 5165-5194 e docs. de fls.
5196-5982;
Osmar Kinsch, Flora Maria Endlich Marques, Adriana
Leppaus do Nascimento, Paulo Calot, Roberto Dias Ribeiro, Romero Luiz Endringer, Leomar Laurett, Ramilson
Coutinho Ramos, Daniel Rodrigues Teixeira, Rosimeire
Leppaus e Creuza Barbosa da Silva Rodrigues, fls. 59835995 e docs. 5996-6006;
Osvaldo Wolkartt de fls. 6007-6011 e documento de fl.
6012.
Em razão das informações prestadas pela Secretaria Geral das Sessões de fls. 6014/6015, o Cons. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, proferiu às fls. 6016/6017 Decisão declarando à Revelia dos Srs. Amilton Gonçalves da Silva,
Sergio Angeli Lago, bem como das pessoas jurídicas 2C
Tecnologia Locação e Serviços Ltda, Top Serviços Manutenção e Locação Ltda-ME e Gobo Prestadora de Serviços Ltda seguindo os autos ao NEC – Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, fls. 6020 – 6025, que sugeriu
a notificação da Associação Montanhas Capixabas Turismo e Eventos, como adoção de medida saneadora, tendo em vista, a ausência de instrumento procuratório outorgado ao signatário da peça de defesa apresentada
às fls. 4945-4957, o que fora acolhida por essa relatoria
conforme Decisão Monocrática de fls. 6028.
Com a regularização processual, mediante a juntada de
documentos de fls. 6033/6034 e 6044/6045, o processo retornou ao NEC para arremate de peça técnica, ITC
03496/2017, que:
4 CONCLUSÃO
4.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presenSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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te denúncia, em razão da manutenção das seguintes irregularidades:
4.1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM PROCESSO LICITATÓRIO (item 3.1 desta ITC)

Base legal: Infringência ao artigo 37, inciso XXI, da CF, e
aos artigos 2º e 3º da Lei de Licitações e aplicação do artigo 140 da Lei Complementar 621/2012.
RESPONSÁVEIS:

Base legal: Infringência ao artigo 37, inciso XXI, da CF,
e aos artigos 2º, 3º, e 43, inciso IV, da Lei de Licitações.

Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal

RESPONSÁVEIS:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal

Top Serviços Manutenção e Locação Ltda–ME – empresa participante do certame

Jefferson Rodrigues - Secretário Municipal de Cultura e
Turismo

Globo Prestações de Serviços de Limpeza Ltda. - empresa participante do certame

Associação Montanhas Capixabas Turismo e Eventos

4.1.5. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS SEM OBSERVÂNCIA DO QUANTITATIVO MÁXIMO
PERMITIDO EM LEI (item 3.6 desta ITC)

4.1.2 AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO (item 3.2 da ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 38, parágrafo único, da
Lei 8.666/93.
RESPONSÁVEIS:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
Jefferson Rodrigues - Secretário Municipal de Cultura e
Turismo
4.1.3 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO
01/2010 (item 3.3 desta ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 67, caput e §§ 1º e 2º,
c/c artigo 58 da Lei 8.666/93 e artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal c/c artigo 112 da Lei Complementar 621/2012.
RESPONSÁVEIS:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
Jefferson Rodrigues - Secretário Municipal de Cultura e
Turismo
Montanhas Capixabas Turismo e Eventos - Instituição
conveniada
Ressarcimento: R$ 80.000,00 (39.852,55 VRTE)
4.1.4 INDÍCIO DE FRAUDE EM LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (item 3.4 desta ITC)

2C Tecnologia, Locação e Serviços – empresa contratada

Base legal: Infringência ao artigo 5º da Lei 1079/05, artigo 8º da Lei 1278/09 e anexo X da Lei nº 681/90.
RESPONSÁVEL:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
4.1.6 - UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULAR
(item 3.9 desta ITC)
Base legal: Infringência aos artigos 37, caput (princípios
da legalidade, impessoalidade, e moralidade), ao artigo
32, caput, (princípio do interesse público) da Constituição Estadual, e ao artigo 112 da Lei Orgânica do Município.
RESPONSÁVEIS:
Osvaldo Wolkartt - Responsável pelo setor de máquinas
do município.
Darley Jansen Espíndula – Presidente da Câmara Municipal
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
4.2.1 Preliminarmente, a conversão dos autos em tomada de contas especial em relação aos Srs. Ronaldo Martins Prudêncio, Jefferson Rodrigues e à Associação Montanhas Capixabas Turismo e Eventos, tendo em vista a
www.tce.es.gov.br

existência de DANO presentificado no item 4.1.3 desta
ITC, no valor de R$ 80.000,00 (equivalente a 39.852,55
VRTE), na forma do art. 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012 e 329, §8º da Res. TC 261/2013;
4.2.2. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do
Secretário Municipal de Turismo, suscitada pelo senhor
Jefferson Rodrigues, conforme fundamentado no subitem 2.1 desta ITC.
4.2.3. Acolher parcialmente a preliminar de inépcia da
inicial em relação ao item 2.6 da ITI
965/2013, suscitada pelo senhor Ronaldo Martins Prudêncio, conforme fundamentado no subitem 2.2 desta
ITC, e afastar a irregularidade disposta no item 3.10 desta ITC.
4.2.4. Rejeitar parcialmente as razões de justificativa do
senhor Ronaldo Martins Prudêncio, Prefeito Municipal
nos exercícios de 2009 e 2010, afastando a irregularidade tratada no item 3.7 desta ITC e julgando irregulares suas contas pela prática de atos ilegais dispostos nos
itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 e 4.1.5, sugerindo a aplicação de
multa com amparo no artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93; e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário presentificado no item 4.1.3 desta Instrução Técnica Conclusiva,
condenando-o ao ressarcimento ao erário público municipal no valor de R$ 80.000,00, equivalente a 39.852,55
VRTE, em solidariedade com o senhor Jefferson Rodrigues e a Associação Montanhas Capixabas Eventos e
Turismo; com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”,
“c” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.5. Rejeitar as razões de justificativa do senhor Jefferson Rodrigues, Secretário Municipal de Cultura e
Turismo no exercício de 2010, julgando irregulares suas contas pela prática de atos ilegais dispostos nos itens
4.1.1 e 4.1.2, sugerindo a aplicação de multa com amparo no artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93; e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário presentificado no item
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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4.1.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento ao erário público municipal no valor
de R$ 80.000,00, equivalente a 39.852,55 VRTE, em solidariedade com o senhor Ronaldo Martins Prudêncio e
a Associação Montanhas Capixabas Eventos e Turismo;
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b” e “e” da
Lei Complementar 621/2012;
4.2.6. Rejeitar as razões de justificativa da Associação
Montanhas Capixabas Eventos e Turismo, condenando-a ao ressarcimento ao erário público municipal no valor de R$ 80.000,00, equivalente a 39.852,55 VRTE, pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário presentificado no item 4.1.3 desta Instrução
Técnica Conclusiva, em solidariedade com os senhores
Ronaldo Martins Prudêncio e Jefferson Rodrigues, com
amparo no art. 87, II e V da LC 621/2012;
4.2.7. Rejeitar as razões de justificativa do senhor Darley Jansen Espíndula, Presidente da Câmara Municipal
no exercício de 2010, sugerindo a aplicação de multa,
com fulcro no artigo 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, pela prática de ato ilegal disposto no
item 4.1.6 desta ITC;
4.2.8. Acolher as razões de justificativa do senhor Osvaldo Wolkartt, afastando sua responsabilidade em relação ao item 4.1.6 desta ITC;
4.2.9. Declarar a inidoneidade das pessoas jurídicas 2C
Tecnologia, Locação e Serviços, Top Serviços Manutenção e Locação Ltda–ME e Globo Prestações de Serviços
de Limpeza Ltda., revéis, pela irregularidade disposta no
item 4.1.4 desta ITC, bem como aplicação de multa individual, com amparo no art. 1º, XXIV, e no art. art. 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
4.2.10. Excluir a responsabilidade dos senhores Anderson Percilios, Osmar Kinsch, Sérgio Angeli Lago, Flora Maria Endlich Marques, Adriana Leppaus do Nascimento, Amilton Gonçalves da Silva, Paulo Calot, Roberto Dias Ribeiro, Romero Luiz Endringer, Leomar Laurett, Ranilson Coutinho Ramos, Daniel Rodrigues Teixei-

ra, Rosimeire Leppaus e Creuza Barbosa da Silva Rodrigues, ante o afastamento da irregularidade tratada no
item 3.10 desta Instrução Técnica Conclusiva.
4.3. Sugere-se, com fulcro no art. 281 do RITCEES, que
os indícios de irregularidade tratados nos itens 3.5 e 3.8
desta ITC sejam excluídos da presente análise de mérito, sendo apurados em autos apartados, haja vista a necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade. Conforme tratado no item 3.7, opina-se também pela instauração de incidente de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal 1120/2005 nos mesmos
autos. Sugere-se, ainda, a extração de cópias das seguintes peças destes autos: Relatório de Auditória Especial
22/2013, Instrução Técnica Inicial ITI 965/2013, esta Instrução Técnica Conclusiva e a Decisão determinando a
instauração do Incidente de Inconstitucionalidade.
4.4. Cumpre ressaltar que há pedido de SUSTENTAÇÃO
ORAL firmado em favor da Associação Montanhas Capixabas Eventos e Turismo à fl.4946.
4.5 Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Denunciante do teor da decisão final a ser proferida.
Vitória, 28 de julho de 2017.
Respeitosamente,
Cintia Meneguelli Rodrigues
Auditora de Controle Externo
Matrícula 203.538

arts. 4°, 6°, 8° e 10 da Lei Municipal n. 983/2001; art. 1°
da Lei Municipal n. 1.048/2004; arts. 5°, parágrafo único, 8º, parágrafo único, 10, parágrafo único, e 11 da Lei
n. 1.079/2005; e arts. 5°, parágrafo único, 8°, parágrafo
único, e 10 da Lei n. 1.278/2009, em razão de evidente
afronta ao art. 37, incisos II e V, da FC/1988, com fundamento no Prejulgado n. 20;
2 – seja acolhida a preliminar elencada no item 2.2 da ITC
03496/2017-2 relativa à inépcia da inicial em relação ao
item 2.6 da ITI 965/2013.
3 – no mérito, seja convertido o feito em tomada de
contas especial, nos termos dos artigos 57, inciso IV, e
115 da LC n. 621/2012, julgando-a IRREGULAR, com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, do indigitado estatuto legal, para:
3.1 – condenar Ronaldo Martins Prudêncio, Jefferson
Rodrigues e Associação Montanhas Capixabas Turismo
e Eventos a ressarcir ao erário municipal, EM SOLIDARIEDADE, o montante equivalente a 39.852,55 VRTE, em
decorrência dos prejuízos descritos no item 3.3 da ITC
03496/2017-2;
3.2 – com espeque no art. 135, inciso II, da LC n. 621/2012
c/c art. 389, inciso II, do RITCEES, cominar multa pecuniária a Ronaldo Martins Prudêncio, Jefferson Rodrigues, Darley Jansen Espíndula e Associação Montanhas
Capixabas Turismo e Eventos;

Ante ao exposto, pugna o Ministério Público de Contas:

3.3 – declarar a inidoneidade das sociedades empresárias 2C Tecnologia Locação e Serviços Ltda, Globo Prestações de Serviços de Limpeza Ltda e Top Serviços Manutenção e Locação Ltda ME, conforme art. 1°, inciso
XXIV da LC n. 32/93, em razão da conduta fraudulenta
narrada no item 3.4 da ITC 03496/2017-2;

1 – preliminarmente, na forma dos arts. 176 e 177 da LC
n. 621/2012 c/c art. 332, 333 e 335, parágrafo único, do
RITCEES, observada a reserva de plenário, seja negada a
exequibilidade do art. 6° da Lei Municipal n. 675/1990;
art. 6°, parágrafo único, da Lei Municipal n. 834/1994;

3.4 – Infligir, com reserva de plenário, a Ronaldo Martins
Prudêncio a pena de inabilitação para exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração Estadual ou Municipal, por prazo não superior a 05
(cinco) anos, ou a proposição da pena de demissão, no

Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas que teve Parecer emitido pelo Procurador de Contas Luciano Vieira, fls. 6112-6124, opinando
por:

www.tce.es.gov.br
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caso de servidor, com base no art. 99 da LC n. 32/1993,
diante da conduta fraudulenta apontada no item 3.4 da
ITC 03496/2017-2;
3.5 – na forma do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
adotar as providências propostas pela Unidade Técnica
à fl. 6107 (item 4.3) no que se refere à Lei Municipal n.
1.120/2005; e
3.6 – reputar regulares os atos praticados por Osvaldo
Wolkartt.
Ainda, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53 da
LC n. 621/2012, reserva-se ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento.
Vitória, 4 de abril de 2018.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas
É o relatório. Passo a fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO
DAS PRELIMINARES
1.1. Da ilegitimidade passiva do Secretário Municipal
de Turismo
O Secretário Municipal de Turismo, Sr. Jefferson Rodrigues, alega em sua justificativa ser parte ilegítima no
processo, em razão de ser o gestor público o responsável
por toda administração municipal, devendo ser atribuído no caso de eventual irregularidade a responsabilidade ao Prefeito Municipal e não ao Secretário, cargo que
ocupava no município, pois embora o prefeito não realize diretamente todas as funções do cargo, todas as atividades do Executivo são de sua responsabilidade direta
ou indireta, quer pela sua execução pessoal, quer pela
sua direção ou supervisão hierárquica.
Sustenta, ainda, que após aprovação da Lei 1.320/2013,
que autorizou a celebração do convênio questionado, o
defendente apenas solicitou a celebração ao Prefeito e

por ele foram praticados os demais atos, inclusive a celebração do ajuste, motivo pelo qual postula o reconhecimento por essa Corte de sua ilegitimidade para figurar como responsável aos atos decorrentes da celebração do Convênio.
Após análise da justificativa apresentada pelo então Secretário, a equipe técnica em sede de instrução técnica
conclusiva se manifestou pela manutenção da irregularidade, pelos seguintes argumentos:
A responsabilidade nos processos dos Tribunais de Contas se origina de conduta comissiva (ação, agir) ou omissiva (omissão) do agente, dolosa ou culposa, cujo resultado seja a violação dos deveres impostos pelo regime
de direito público aplicável àqueles que administram recursos do Estado ou ainda aos que, sem deter essa condição, causarem prejuízo aos cofres públicos.
Observa-se na Instrução Técnica Inicial ITI 965/2013 que
o Sr. Jefferson Rodrigues, Secretário Municipal de Cultura e Turismo, foi responsabilizado em decorrência das seguintes condutas verificadas pela equipe de fiscalização:
2.1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM PROCESSO LICITATÓRIO
→ Infringência ao artigo 37, inciso XXI, da CF, e aos artigos 2º, 3º, e 43, inciso IV, da Lei de Licitações.
[...]
Jefferson Rodrigues - Secretário Municipal de Cultura e
Turismo
Conduta: Contratou serviços de terceiros através de convênio.
Nexo: A contratação de serviços de terceiros através de
convênio infringiu o devido processo licitatório.
[...]
2.1.2 AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO
→ Infringência ao artigo 38, parágrafo único, da Lei
8.666/93.
[...]
www.tce.es.gov.br

Jefferson Rodrigues - Secretário Municipal de Cultura e
Turismo
Conduta: assinar o convênio 01/2010 sem parecer jurídico.
Nexo: o parecer jurídico poderia ter apontado as irregularidades do processo.
[...]
2.1.3 AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 01/2010
→ Infringência ao artigo 67, caput e §§ 1º e 2º, c/c artigo 58 da Lei 8.666/93 e artigo 70, parágrafo único, da
Constituição Federal c/c artigo 112 da Lei Complementar 621/2012.
[...]
Jefferson Rodrigues - Secretário Municipal de Cultura e
Turismo
Conduta: Não acompanhou a execução do convênio, a
aplicação dos recursos e a existência de saldo remanescente.
Nexo: A ausência de fiscalização na execução de convênio possibilita a má aplicação dos recursos públicos.
[...]
Além de ter suas condutas comissivas ou omissivas claramente delineadas nos autos, verifica-se que as alegações
apresentadas pelo defendente se confundem com o mérito da causa. Assim, a sua responsabilização (ou não)
deve ser feita na análise do caso concreto.
Pela teoria da asserção, a legitimidade da parte é aferida
pelas alegações do autor, em abstrato. No caso em tela,
pelas assertivas constantes na ITI.
Trazendo o princípio dessa teoria para o processo de fiscalização, se, ao menos em hipótese, for possível a responsabilização do jurisdicionado, não haverá que se falar
em sua ilegitimidade, mas em verificação de sua responsabilidade na apreciação do mérito.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Sendo esse o caso da situação posta à lume, opina-se pela rejeição da preliminar suscitada.

dos recursos e a existência de saldo remanescente (item
2.1.3 da ITI 965/2013).

Entendo que assiste razão à área técnica, pois sabemos
que a legitimidade da parte consiste na condição de determinado sujeito responder pela conduta comissiva ou
omissiva de modo a atender uma das condições da ação,
permitindo, por conseguinte, que o mérito da demanda
seja apreciado pelo julgador. As condições da ação são,
portanto, condições prévias, que devem ser apreciadas
anteriores ao mérito.

Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada, embora
a irregularidade possa eventualmente ser afastada na
análise de mérito, o que dependerá do respectivo exame dos elementos de responsabilidade civil a ser aferido
no caso concreto.

No Direito Civil, segundo a teoria da asserção, a legitimidade para a causa, ou ad causam, decorre da verificação da pertinência entre a parte e “o direito abstratamente invocado, a afirmação do autor, de tal forma que
o juiz possa estabelecer um nexo entre a narrativa e a
conclusão”.

Destaco que após análise das justificativas dos responsáveis a equipe técnica afastou as seguintes irregularidades:

Nesse contexto, para que o sujeito possa ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo das demandas que tramitam nesta Corte de Contas, é necessário tão somente que da sua conduta possamos abstratamente aferir que potencialmente é capaz em decorrer
na prática irregular, ainda que somada à conduta dos demais sujeitos envolvidos na prática irregular.
Por isso, em princípio, possuem legitimidade para figurar
no polo passivo dos processos que tramitam neste Tribunal de Contas todos aqueles elencados no rol do art. 5º,
da Resolução TCE-ES nº 261/2013, bem como os indicados no parágrafo único do art. 70 da CF e da CE/ES, haja
vista que, em tese, participam, de forma determinante,
da formação do fato supostamente irregular, devendo,
então, por ele responder.
No presente caso, o senhor Jeferson Rodrigues, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Cultura e Turismo, foi chamado a responder perante esta Corte em virtude de: i) contratar serviços de terceiros através de convênio (item 2.1.1 da ITI 965/2013), ii) assinar o convênio
01/2010 sem parecer jurídico (item 2.1.2 ITI 965/2013) e
iii) não acompanhar a execução do convênio, a aplicação

DO MÉRITO
DAS IRREGULARIDADES AFASTADAS:

3.7. CONTRATAÇÃO DE COMISSIONADOS SEM PREVISÃO LEGAL
Base legal: Infringência ao artigo 2º da Lei Municipal nº
735/91 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e
artigo 48, caput, e incisos I, da Lei Orgânica Municipal.
RESPONSÁVEL:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
Conduta: Nomeou servidores comissionados para cargos
não previstos em lei.
Nexo: Ao nomear servidores comissionados para cargos
não previstos em lei incorreu na irregularidade
3.10 - AUSÊNCIA DE CONTROLE DE HORAS EXTRAS
→ Infringência ao artigo 90 da LC 735/91 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Santa Leopoldina.
RESPONSÁVEIS:
Anderson Percilios
Osmar Kinsch
Sérgio Angeli Lago
Flora Maria Endlich Marques

Coordenador de Comunicação
Coordenador de Transporte
Coordenador de Transporte
Secretário Municipal de Educação
Adriana Leppaus do Nasci- Secretário Municipal de Edumento
cação
Amilton Gonçalves da Silva Secretário de Esportes
www.tce.es.gov.br

Paulo Calot

Secretário Municipal de Administração
Roberto Dias Ribeiro
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Romero Luiz Endringer
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Leomar Laurett
Secretário Municipal de Finanças
Ranilson Coutinho Ramos
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos
Daniel Rodrigues Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Rosimeire Leppaus
Secretário Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e
Ação Social.
Jeferson Rodrigues
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Creuza Barbosa da Silva Ro- Secretário Municipal de Saúde
drigues

Conduta: Solicitou o pagamento de horas extras sem a
demonstração da execução.
Nexo: Solicitar pagamento de horas extras sem o efetivo
controle possibilita dano ao erário.
Ronaldo Martins Prudêncio - 		
to Municipal

Prefei-

Conduta: Autorizou o pagamento de horas extras sem o
efetivo controle da execução.
Nexo: Autorizar pagamento de horas extras sem o efetivo controle possibilita dano ao erário.
Corroboro o entendimento técnico e ministerial para afastar as irregularidades acima elencadas, passando à análise das irregularidades mantidas pela equipe
técnica por meio da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
3496/2017:
DAS IRREGULARIDADES MANTIDAS:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM PROCESSO LICITATÓRIO (item 3.1 da ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 37, inciso XXI, da CF,
e aos artigos 2º, 3º, e 43, inciso IV, da Lei de Licitações.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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RESPONSÁVEIS:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
Conduta: Contratou serviços de terceiros através de convênio.
Nexo: A contratação de serviços de terceiros através de
convênio infringiu o devido processo licitatório.
Jefferson Rodrigues - Secretário Municipal de Cultura e
Turismo
Conduta: Contratou serviços de terceiros através de convênio.
Nexo: A contratação de serviços de terceiros através de
convênio infringiu o devido processo licitatório.
Associação Montanhas Capixabas Turismo e Eventos
Conduta: Celebrou com a administração convênio cujo
objeto não poderia cumprir.
Nexo: Ao celebrar com a administração o referido convênio contribuiu para a burla do processo licitatório.
Após análise das justificativas dos gestores a equipe técnica em sede de instrução técnica conclusiva se manifestou pela manutenção da irregularidade, pelos seguintes
argumentos:
Análise
Trata o presente indício de irregularidade de contratação
de serviços de terceiros sem prévia licitação, tendo em
vista que a execução do objeto do Convênio 01/2010, celebrado com a Associação Montanhas Capixabas Turismo e Eventos, no valor de R$120.000,00, teria sido integralmente repassada à empresa Top Som Produções e
Eventos.

conveniados, porventura, contratem outras empresas
para a aquisição de produtos e serviços, a fim de bem
executar o projeto pactuado - desde que respeitados os
princípios da isonomia, impessoalidade, proposta mais
vantajosa, moralidade, etc;

R$70.000,00 foram transferidos à empresa subcontratada para a execução do objeto pactuado, deixando um
saldo remanescente na conta bancária criada para o
recebimento dos recursos do convênio no valor de R$
9.970,00, conforme relatado no item 2.1.3 da ITI.

O que se questiona nestes autos é a utilização indevida
de uma entidade conveniada para viabilizar a contratação direta de empresa, prescindindo, por consequência,
do regular procedimento licitatório.

Ou seja, resta claro que a Associação convenente não
executou qualquer função na realização do evento, senão repassar o pagamento à empresa contratada Top
Som Produções e Eventos.

Nestes termos, a entidade selecionada para a realização
do “Carnaval 2010” seria mera intermediadora, atuando
com o propósito de favorecer determinada empresa, em
flagrante burla ao procedimento licitatório e aos princípios constitucionais e administrativos.

Ademais, os defendentes não apresentaram quaisquer
alegações em relação aos demais indícios de que a celebração do convênio serviu apenas para propiciar a contratação direta da empresa supracitada, tais como:

No caso concreto, temos que o Contrato 02/2010 (fls.
421/422), firmado entre a Associação Montanhas Capixabas e a empresa Top Som Produções e Eventos (Antônio Carlos Sena Filho ME), em 04/02/2010, tinha como objeto
(...) a contratação de serviços para realização do evento
CARNAVAL 2010 DE SANTA LEOPOLDINA – ES, a ser realizado no período de 12 a 16 de fevereiro de 2010, conforme convênio firmado entre a contratante e o município de Santa Leopoldina de acordo com a Lei Municipal nº 1320/2010 (...) e do plano de trabalho elaborado
especialmente para este fim, os quais passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição.

Observa-se que todas as defesas tiveram como foco a
possibilidade jurídica de realização do Carnaval 2010 por
meio de convênio.

O mesmo contrato estipulava, em sua Cláusula Quinta,
o pagamento de R$ 70.000,00 sete dias após sua assinatura e R$50.000,00 após a realização do evento Carnaval 2010, totalizando os R$120.000,00 que seriam repassados à Associação Montanhas Capixabas por meio do
Convênio 01/2010.

Assim, primeiramente, cumpre destacar que a equipe
técnica não questiona a celebração de convênio para o
objeto dos autos, tampouco a possibilidade de que os

A própria documentação juntada pela Associação Montanhas Capixabas demonstra que, dos R$80.000,00
que chegaram a ser repassados a ela pelo município,
www.tce.es.gov.br

a reserva de dotação realizada no exato valor de R$
120.000,00, em favor da Associação Montanhas Capixabas, antes mesmo da apresentação das propostas de
preço;
declarações prestadas por Andreia Inácio Rosa, gerente administrativo e financeira da Associação Montanhas
Capixabas (fl. 2351/2353) e Valdeir Nunes dos Santos,
Presidente da associação (fl. 2354), junto ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), afirmando que a empresa contratada foi sugerida pela própria
municipalidade, que também teria encaminhado as três
propostas de preço à convenente;
as três empresas, cujas propostas encaminhadas à Associação Montanhas Capixabas possuem datas anteriores ao convênio e apresentavam mesmo erro de grafia
na palavra “acessórios”, pertenciam a um mesmo grupo,
como demonstrado pelo MPES (fl. 501);
os panfletos de divulgação dos Carnaval 2010, com as
bandas a serem contratadas, foram distribuídos antes
mesmo da publicação da lei que autorizava a celebração
do convênio – o qual incluía a divulgação do evento.
Quanto à alegação de existência de convênios similares
ao ora analisado com outras entidades públicas, insta
ressaltar que tal fato não autoriza outras contratações
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nos mesmos moldes e sequer possui o condão de elidir
os indícios de fraudes e ilegalidades vislumbradas nesta
contratação.
Destaca-se que, no Acórdão 1.215/2015 - Plenário (Processo TC-6055/2010), esta Corte decidiu acompanhar integralmente o entendimento da área técnica pela manutenção de irregularidade similar transcrita a seguir, relativa a convênio com a mesma Associação, que repassou
a integralidade dos recursos públicos recebidos a uma
única empresa responsável pela execução do objeto pactuado:
[...]
1.1. Utilização de entidade da sociedade civil sem fins
lucrativos para intermediar contratação direta (sem licitação precedente) de serviços.
Base legal: artigo 37, XXI, da CRF/88 c/c o artigo 2º, da
lei 8.666/1993.
Responsáveis:
- José Carlos Monteiro Fraga – Sec. Mun. Turismo desde 01/01/09
- Reginaldo Santos Quinta - Prefeito Municipal desde
01/01/2009
- Constâncio B. Brandão - Consultor Jurídico desde
21/01/2009
- Associação Montanhas Capixaba, Turismo e Eventos.
[...]
Por fim, a alegação do Sr. Jefferson Rodrigues (Secretário Municipal de Cultura e Turismo) de que não poderia
ser responsabilizado, por ser o Prefeito o ordenador de
despesas e único responsável pela contratação e pagamento, não pode prosperar. Isso porque se verifica nos
autos que o então Secretário, além de solicitar a celebração do convênio com a Associação Montanhas Capixabas, foi ainda signatário do ajuste, restando sua conduta
comissiva para a ocorrência da irregularidade claramente delineada nos autos: contratar terceiros por meio de

convênio, a fim de burlar o devido processo licitatório.
Da mesma forma, está configurada a responsabilidade
do Sr. Ronaldo Martins Prudêncio (Prefeito Municipal),
também como signatário do Convênio 01/2010, e da Associação Montanhas Capixabas Turismo e Eventos, por
ter celebrado com a Administração convênio cujo objeto
não poderia cumprir, atuando como mera intermediadora de contratação irregular.
Ante o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face dos responsáveis citados.
Em análise ao Termo de Convênio de Cooperação Técnica Financeira celebrada entre o Município de Santa Leopoldina e a Associação Montanhas Capixabas, fls. 52735276, verifico que a responsabilidade atribuída pela área
técnica a ambos os agentes públicos fora acertada, pois
a conduta imputada está adstrita a situação fática ocorrida, haja vista que tanto o Secretário Municipal quanto o
Prefeito foram signatários do instrumento que legitimou
a transferência dos recursos públicos.
A cláusula quinta e décima também corroboram a responsabilidade atribuída por nosso corpo técnico, visto
que preceituam acerca da prestação de contas, a qual se
daria dirigida ao Prefeito Municipal, bem como a fiscalização prevista na cláusula décima ficou à cargo da Secretaria de Cultura, o que configura que qualquer irregularidade ocorrida competia ao controle de legalidade que
recai ao exercício de ambos os responsáveis.
Por estas razões, acompanho o posicionamento técnico
para manter a irregularidade.
AUSENCIA DE PARECER JURÍDICO (item 3.2 da ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 38, parágrafo único, da
Lei 8.666/93.
RESPONSÁVEIS:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
Conduta: assinar o convênio 01/2010 sem parecer jurídico.
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Nexo: o parecer jurídico poderia ter apontado as irregularidades do processo.
Jefferson Rodrigues - Secretário Municipal de Cultura e
Turismo
Conduta: assinar o convênio 01/2010 sem parecer jurídico.
Nexo: o parecer jurídico poderia ter apontado as irregularidades do processo.
Acerca dessa irregularidade a equipe técnica em sede de
instrução técnica conclusiva se manifestou pela manutenção da irregularidade, pelos seguintes argumentos:
Análise
Trata o presente indício de irregularidade da celebração
do Convênio 01/2010 sem o competente parecer da assessoria jurídica do município, o que violaria o disposto
no art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93.
Os defendentes não contestaram a ausência de parecer
jurídico, mas concentraram suas alegações no sentido
de que a prévia manifestação da assessoria jurídica seria dispensável no presente caso, seja porque não houve
licitação, seja porque a peça seria meramente opinativa.
Tais alegações não merecem prosperar, pois a Lei Federal 8.666/93, ao dispor sobre licitação, contratos, convênios e instrumentos congêneres, deixa clara a necessidade de que tais procedimentos (inclusive convênios) passem pelo crivo do parecerista jurídico do órgão, a fim de
verificar a legalidade e a adequabilidade dos atos e das
despesas que se pretendem realizar.
Nos exatos termos da Lei 8.666/93, o artigo 38, § único,
assim dispõe:
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com
a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados
oportunamente:
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Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem
como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por
assessoria jurídica da Administração. (g.n.)

Base legal: Infringência ao artigo 67, caput e §§ 1º e 2º,
c/c artigo 58 da Lei 8.666/93 e artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal c/c artigo 112 da Lei Complementar 621/2012.

Em que pese a expressa determinação acima disposta,
não se verifica nos autos qualquer manifestação prévia
ou posterior, do parecerista municipal sobre o Convênio
01/2010. Logo, resta configurada a inobservância de tal
determinação, pela Administração, o que viola o expresso teor da norma, como acima demonstrado.

RESPONSÁVEIS:

Cabe registrar que a Primeira Câmara deste Tribunal decidiu pela manutenção de irregularidade referente à ausência de parecer jurídico sobre convênio no Acórdão
TC-167/2016 (Processo 3956/2012).

Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
Conduta: Não acompanhou a execução do convênio, a
aplicação dos recursos e a existência de saldo remanescente.
Nexo: A ausência de fiscalização na execução de convênio possibilita a má aplicação dos recursos públicos.
Jefferson Rodrigues - Secretário Municipal de Cultura e
Turismo

Consoante a doutrina majoritária e redação expressa disposta no parágrafo único do art. 38 da Lei 8666/93, devem as minutas de editais de licitação, incluídas os convênios, decorrer da análise jurídica, cujo parecer é elemento obrigatório prévio à contratação e sua dispensa
não está no limite de conveniência e oportunidade dos
administradores públicos.

Conduta: Não acompanhou a execução do convênio, a
aplicação dos recursos e a existência de saldo remanescente.

Ademais, os responsáveis não contestam a irregularidade imputada – ausência de parecer jurídico e, embora
tenham trazido à baila em defesa a possibilidade da contratação por meio de convênio, caberia à análise jurídica
prévia a manifestação e estudo quanto à sua legalidade,
inclusive, passível de responsabilidade o parecerista nos
casos de erro grosseiro caso restasse sem lastro jurídico
sua manifestação que servira de amparo ao gestor para
realizar a contratação.

Conduta: Não comprovou a aplicação dos recursos no
objeto do convênio.

Nexo: A ausência de fiscalização na execução de convênio possibilita a má aplicação dos recursos públicos.
Montanhas Capixabas Turismo e Eventos - Instituição
conveniada

pal de Santa Leopoldina em 09/03/2010.
Contudo, ao contrário do que afirmam os defendentes, a
prestação de contas não comprova a boa e regular aplicação dos recursos transferidos à Associação. Primeiramente porque, embora a Cláusula Quarta do convênio
estabeleça que o Plano de Trabalho aprovado pelas partes é sua parte integrante, tal documento não foi anexado ao convênio.
Dessa forma, o convênio em questão não estabeleceu as
metas a serem atingidas, o cronograma de desembolso,
o plano de aplicação dos recursos financeiros - requisitos
previstos no art. 116, da Lei 8.666/93, abaixo transcrito:
Art. 116.   Aplicam-se as disposições desta Lei, no que
couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades
da Administração.
§ 1o  A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos
órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá
conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - identificação do objeto a ser executado;
II - metas a serem atingidas;

Nexo: A não comprovação da aplicação dos recursos impossibilitou a aferição da prestação do serviço.

III - etapas ou fases de execução;

Após análise das justificativas dos gestores a equipe técnica em sede de instrução técnica conclusiva se manifestou pela manutenção da irregularidade, pelos seguintes
argumentos:

V - cronograma de desembolso;

Destarte, ante a ausência de manifestação pela Assessoria Jurídica da Administração em todo o procedimento em inobservância ao art. 38, parágrafo único, da Lei
8666/93, entendo por manter a irregularidade.

Análise
Trata a presente irregularidade de ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 01/2010.

§ 3o  As parcelas do convênio serão liberadas em estrita
conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas
até o saneamento das impropriedades ocorrentes:

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 01/2010 (item 3.3
da ITC)

Verifica-se às fls. 5495/5514 que a Associação Montanhas Capixabas encaminhou prestação de contas referente à primeira parcela do convênio ao Prefeito Munici-

I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedi-
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IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem
assim da conclusão das etapas ou fases programadas;
[...]
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mentos de fiscalização local, realizados periodicamente
pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou
pelo órgão competente do sistema de controle interno
da Administração Pública;
II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação
dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento
das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias
aos princípios fundamentais de Administração Pública
nas contratações e demais atos praticados na execução
do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas;
III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.
§ 4o  Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de
seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.
§ 5o   As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a
crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do
ajuste.
§ 6o  Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão
devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos,
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob
pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.

A omissão dos requisitos legalmente impostos prejudica sobremaneira a avaliação do cumprimento das metas e da aplicação dos recursos transferidos. Assim, embora se observe nos autos que a Prefeitura Municipal de
Santa Leopoldina transferiu R$80.000,00 à convenente
em 10/02/2010, não é possível verificar especificamente a que itens do objeto conveniado tais recursos se destinavam.
Ademais, em análise à prestação de contas apresentada
pela convenente à Prefeitura, observam-se diversas inconformidades, tais como:
A Nota Fiscal n° 83 (fl.3067), emitida pela Top Som Produções e Eventos (Antônio Carlos Sena Filho-ME) à Associação Montanhas Capixabas, no valor de R$70.000,00,
não estava identificada com o título e número do convênio, nem tinha o atesto de prestação do serviço;
A referida nota fiscal, único comprovante de despesa apresentado, não continha a especificação detalhada dos serviços a que se referia, constando apenas “contratação de bandas (Banda Obalauê, Banda 10, Banda
Amor, Flavinha Mendonça/Fernanda Pádua) p/ o Carnaval 2010 de Santa Leopoldina ES”.
Não foi juntada à prestação de contas cópia do contrato de prestação de serviço firmado pela convenente com
a Top Som Produções e Eventos, mas apenas sua proposta de preços datada de 24/01/2010 (antes mesmo
da autorização de celebração do convênio), orçando em
R$70.000,00 as cinco bandas. A ausência do contrato,
juntamente com a descrição genérica da nota fiscal, não
permite verificar se e quanto foi efetivamente pago a cada banda, tampouco sua compatibilidade com os preços
de mercado;
Ausência de comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor contratado;
Não apresentação de justificativa para ter sido dispensada a adoção de procedimento análogo à licitação para a
contratação dos serviços;
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Ausência de fotos dos shows, filmagem e/ou material de
divulgação pós-evento, que comprovem sua efetiva realização;
Ausência de declaração de servidor atestando a realização do evento;
Realização de despesas com pagamento de taxa bancária no valor de R$ 30,00 - o que consistia em obrigação
da convenente, conforme cláusula 2.2, alínea “c” do Convênio 01/2010.
Verifica-se, portanto, o claro descumprimento de diversas exigências quanto à prestação de contas do convênio, elencadas em sua cláusula quinta, in verbis:
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1 – A CONVENIADA fará a prestação de contas ao Município de Santa Leopoldina 30 (trinta) dias após o término da vigência do Convênio, estando acompanhado dos
seguintes documentos:
a) Ofício de encaminhamento dirigido ao Prefeito Municipal;
b) Demonstrativo sintético da receita e despesa com relação dos pagamentos efetuados;
c) Extrato da conta bancária identificando o crédito recebido;
d) Extrato de aplicação financeira se houver;
e) Conciliação bancária;
f) Relatório da execução parcial;
g) Cópias de todos os documentos comprobatórios originais das despesas, apresentando os originais para
conferência da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
h) Demonstrativo de preço mercado dispensa ou inexigibilidade de licitação. (g.n.)
Ademais, ao contrário do que afirma o Sr. Ronaldo Martins Prudêncio – Prefeito Municipal, a prestação de conSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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tas apresentada não demonstra a realização do Carnaval 2010, “com montagem de palco, estrutura de iluminação, shows e outras prestações de serviço”, visto que
a estrutura de sonorização, iluminação e palco do evento, dentre outros serviços, não estava contemplada nos
R$70.000,00 orçados pela empresa contratada, mas tão
somente a contratação das bandas. Dessa forma, a própria prestação de contas da convenente indica que não
seria possível a realização dos shows com os recursos repassados.
Em que pese as inconformidades observadas na prestação de contas, não consta qualquer parecer da municipalidade em relação à mesma, como reconhecido pelo
próprio Sr. Jefferson Rodrigues - Secretário Municipal de
Cultura e Turismo, em sua defesa. Tampouco trouxeram
os defendentes qualquer relatório, fotografia, reportagem ou outro documento capaz de comprovar a devida
fiscalização do convênio e a efetiva prestação dos serviços pactuados. Portanto, suas alegações são incapazes
de elidir a presente irregularidade.
No que tange à fiscalização do convênio, é importante
frisar que a cláusula 2.1 do Convênio 01/2010 estabelecia como obrigações do município:

Acompanhar, supervisionar e controlar a execução do
Convênio, realizando vistorias in loco, diretamente ou
através de terceiros, expressamente autorizados; (g.n.)
Ressalta-se ainda que, de acordo com a cláusula décima
do Convênio 01/10, “a fiscalização da concretização deste convênio será feita pelo convenente, através de representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
de forma a fazer cumprir, rigorosamente as condições
estabelecidas”.
Assim, resta incontestável a responsabilidade do Sr. Jefferson Rodrigues - Secretário Municipal de Cultura e
Turismo pela ausência de fiscalização/acompanhamento da execução do convênio, que culminou na não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos à convenente, não podendo prosperar suas alegações de que a prestação de contas não lhe foi encaminhada e de que apenas o ordenador de despesas seria
responsável.
Solidariamente ao Sr. Jefferson Rodrigues, o Sr. Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal é responsável
pela inexistência de fiscalização e consequente ausência
de comprovação da regular execução do convênio.

[...]

Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 70, parágrafo único da Constituição Federal de 1988, a comprovação da regularidade da aplicação dos recursos públicos
repassados por convênio compete ao gestor desses recursos.

Acompanhar as ações da Associação Montanhas Capixabas Turismo & Eventos conforme Plano de Trabalho em
anexo;

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União é clara ao atribuir o ônus da prova ao agente público sujeito ao dever constitucional de prestar contas:

Acompanhar a execução do Convênio em tela, através
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a qual ficará responsável pela fiscalização do cumprimento e
das disposições acordadas;

Em diversas assentadas, tem o TCU entendido que, não
havendo a possibilidade de comprovar a execução regular de um convênio, dadas as inconsistências na prestação de contas e irregularidades na execução financeira, atribui-se o débito total ao responsável. A posição da
Corte de Contas é absolutamente coerente com sua missão de julgar aqueles que estão sujeitos ao dever cons-

Disponibilizar informações, participar de reuniões técnicas e articular a concretização da realização do Carnaval
2010 de Santa Leopoldina;

Fixar e dar ciência à Conveniada dos procedimentos técnicos e operacionais que regem a execução do objeto
deste Convênio;
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titucional de prestar contas, pois, do contrário, em não
sendo possível apurar a execução do objeto, o TCU presumisse que tivesse sido executado regularmente, não
haveria necessidade de controle para aferir a regularidade das contas, e, portanto, poder-se-ia prescindir dele.
(Processo 425.130/1998-3)
Bem se sabe que a jurisprudência do TCU é firme no
sentido da responsabilidade pessoal do gestor pela
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos
federais recebidos mediante convênio ou instrumentos
congêneres, submetendo-se todo aquele que administra recursos públicos ao dever constitucional e legal de
demonstrar o correto emprego dos valores federais, nos
termos do parágrafo único, do art. 70, da Constituição de
1988 e do art. 93 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967 (v.g.: Acórdãos 225/2000, 27/2004, 1.569/2007,
da 2ª Câmara; Acórdãos 1.438/2008 e 6.636/2009, da 1ª
Câmara; e Acórdãos 11/1997, 1.659/2006 e 59/2009, do
Plenário). (Acórdão 0066/2015 – 2ª Câmara – Rel. André
de Carvalho) (g.n.)
Por fim, diante da não comprovação a aplicação dos recursos no objeto do convênio, sugere-se a manutenção
da responsabilidade solidária da Associação Montanhas
Capixabas Turismo e Eventos.
Ante ao exposto, considerando ainda os demais elementos destes autos que indicam que a celebração do Convênio 01/2010 foi parte de um esquema de fraude a licitações (alguns deles mencionados no item 3.1 desta
ITC), opina-se pela manutenção da irregularidade em
face dos Srs. Jefferson Rodrigues, Ronaldo Martins Prudêncio e da Associação Montanhas Capixabas Turismo
e Eventos, solidariamente responsáveis pelo ressarcimento de R$ 80.000,00 (39.852,55 VRTE).
Conforme extrai-se dos autos, a Prefeitura de Santa Leopoldina transferiu R$80.000,00 à convenente, contudo não é possível identificar a quais itens objeto do convênio tais recursos se destinaram, haja vista a ausência
de plano de trabalho, que embora previsto na cláusula
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quarta do instrumento, não foi anexado como parte integrante.
Nesse contexto, ante a ausência do documento que tem
por finalidade identificar o objeto a ser executado, metas
a serem atingidas, etapas e fases de execução com o plano de aplicação de recursos financeiros e cronograma de
desembolso, a prestação de contas não logrou êxito em
comprovar a boa e regular aplicação dos recursos transferidos.
Em análise a prestação de contas, verifica-se que todo o
objeto do Convênio fora terceirizado a outro fornecedor,
onde o corpo técnico desta corte, identificou várias irregularidades ante a ausência de documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor contratado, ausência de elementos que comprovem
a efetiva prestação do serviço, o que poderia ser elidida mediante apresentação de fotos dos shows, imagens,
material de divulgação, bem como não fora apresentado a cópia do instrumento contratual cuja prestação de
serviço se deu firmada pela convenente e a empresa Top
Som Produções (fornecedor contratado pela convenente), o que impediu a aferição pelos técnicos desta Corte, do valor efetivamente pago a cada banca se revela-se
compatível com o valor de mercado.
Merece destaque ainda, o fato de que não há servidor
designado para acompanhar e atestar o serviço, embora
a cláusula 2.1 do Convênio, trouxesse a previsão de que
ficaria a cargo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo tal fiscalização.
Assim, também não há ateste da efetiva prestação do
serviço, a apresentação das notas fiscais se dera de forma genérica e sem constar qualquer atesto de que os
serviços foram efetivamente prestados.
O Secretário de Cultura e Turismo, por sua vez, aduz
que o Prefeito Municipal seria o responsável, visto que
a prestação de contas não lhe fora encaminhada. Contudo, o dever legal a ele atribuído constava expressamente
do termo de Convênio, cujo secretário juntamente com

o Prefeito Municipal, foram signatários.

do.

Assim, a inexistência de fiscalização, acompanhamento
e regular emprego do recurso público é de responsabilidade de ambos os agentes públicos, devendo responder
solidariamente pela irregularidade perpetrada.

Nexo: Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação
ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si
ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação
do objeto da licitação configura crime.

Assim, acolho os fundamentos trazidos pela área técnica para manter a irregularidade, considerando ainda os
demais elementos constantes dos autos, alguns tratados
no tópico 3.1 da ITC, indicando que a celebração do aludido convênio foi parte de um esquema de fraude à licitação, culminando inclusive em restrição de liberdade de
alguns dos envolvidos.
Diante do exposto, ante a ausência de comprovação da
regular execução do convênio, acompanho os argumentos trazidos pela equipe técnica, ratificados pelo Parquet
de Contas e mantenho a irregularidade em face dos Srs.
Jefferson Rodrigues, Ronaldo Martins Prudêncio e da
Associação Montanhas Capixabas Turismo e Eventos,
solidariamente responsáveis pelo ressarcimento de R$
80.000,00 (39.852,55 VRTE).
INDÍCIO DE FRAUDE EM LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS (Item 3.4 da ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 37, inciso XXI, da CF, e
aos artigos 2º e 3º da Lei de Licitações e aplicação do artigo 140 da Lei Complementar 621/2012.
RESPONSÁVEIS:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
Conduta: permitiu a realização de processo licitatório viciado para beneficiar terceiro.
Nexo: Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação
ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si
ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação
do objeto da licitação configura crime.
2C Tecnologia, Locação e Serviços – empresa contratada
Conduta: aceitou participar de processo licitatório viciawww.tce.es.gov.br

Top Serviços Manutenção e Locação Ltda–ME – empresa participante do certame
Conduta: aceitou participar de processo licitatório viciado.
Nexo: Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação
ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si
ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação
do objeto da licitação configura crime.
Globo Prestações de Serviços de Limpeza Ltda. - empresa participante do certame
Conduta: aceitou participar de processo licitatório viciado.
Nexo: Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação
ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si
ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação
do objeto da licitação configura crime.
Acerca deste item a equipe técnica, após análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis, em instrução técnica conclusiva se manifestou pela manutenção
da irregularidade, pelos seguintes argumentos:
Análise
Trata o presente indício de irregularidade de suposta
fraude ao Convite 07/2010, que objetivava a locação de
três veículos para a municipalidade de Santa Leopoldina.
A licitação pública tem caráter competitivo e destina-se
a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, devendo ser processada e julgaSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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da em estrita conformidade com os princípios 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. A fim de amoldar o processo de seleção às particularidades de cada de
contratação, a Lei 8666/93 previu diferentes modalidades de licitação, que melhor se encaixariam às diferentes
necessidades da Administração Pública.
A modalidade licitatória convite se caracteriza pela discricionariedade da Administração Pública na escolha dos
licitantes. De acordo com Marçal Justen Filho, “a faculdade de escolha pela Administração dos destinatários do
convite deve ser exercida com cautela, diante dos riscos
de ofensa à moralidade e à isonomia. Se a Administração
escolher ou excluir determinados licitantes por preferências meramente subjetivas, estará caracterizado desvio
de finalidade e o ato terá de ser invalidado”.
Em razão dessa discricionariedade (que se pode transmudar em arbitrariedade, em alguns casos) e da ausência de publicação em imprensa (capaz de permitir o conhecimento e consequente habilitação de outros interessados), o convite é uma das modalidades que mais
apresenta problemas relacionados ao cumprimento do
disposto no art. 3º da Lei 8666/93.
Para evitar que se suscitem pechas no procedimento é
que o Tribunal de Contas da União e boa parte da doutrina entendem que devem ser convidados a participar do
certame mais do que três pessoas jurídicas, a fim de que
esse número seja o das propostas válidas. Nesse sentido,
a súmula nº 248, do TCU:
Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993.
(TCU, Súmula nº 248, de 02.09.2005.)
No presente caso, segundo expressamente consta na ITI

965/2013, houve indício de que o procedimento licitatório (Convite 07/2010) foi fraudado, haja vista que as
três empresas convidadas estavam ligadas a Paulo César Santana Andrade e, simultaneamente, a Aldo Martins Prudêncio (irmão de Ronaldo Martins Prudêncio, então Prefeito Municipal), da seguinte forma:
I – a empresa convidada 2C Tecnologia Locação e Serviços é de propriedade de Carlos Fernando Zaché, que é
sócio de Paulo César Santana Andrade, na empresa AZX
Distribuidora Ltda-ME;
II – a empresa convidada Top Serviços Manutenção e Locação Ltda-ME é de propriedade de Patrícia Pereira Ornelas Andrade, esposa de Paulo César Santana Andrade;
III – a empresa convidada Globo Prestação de Serviços
de Limpeza Ltda. possui apenas um veículo em nome
próprio, conforme demonstrado pelo Ministério Público. É de propriedade de Alcendino Luiz de Almeida, que
mantém relação direta com Aldo Martins Prudêncio, irmão do Prefeito, e é intimamente ligado a Paulo César
Santana Andrade.
As licitantes 2C Tecnologia, Locação e Serviços, Top Serviços Manutenção e Locação Ltda–ME e Globo Prestações
de Serviços de Limpeza Ltda, devidamente citadas, não
apresentaram justificativas, tendo sido declaradas revéis
às fls. 6016/6017.
O Sr. Ronaldo Martins Prudêncio (Prefeito Municipal)
alegou que não teria sido demonstrada nenhuma prova de envolvimento da empresa Globo Prestação de Serviços de Limpeza Ltda. na suposta fraude. Contudo, a ITI
965/2013 destacou que a empresa possuía apenas um
veículo em seu nome, não possuindo capacidade técnica
para execução dos serviços licitados. Sendo assim, resta evidente que foi convidada apenas para totalizar as
três propostas legalmente requeridas. Além disso, a denúncia do MPES demonstra sua ligação com Paulo César
Santana Andrade, assim como as demais empresas convidadas.
www.tce.es.gov.br

Quanto ao argumento de que a empresa AZX “sequer
chegou a operar, não havendo que se falar em relação
da mesma com as demais empresas”, cumpre notar que,
embora não tenha participado do certame, tal empresa foi mencionada nestes autos porque Carlos Fernando
Zaché, proprietário da vencedora da licitação (2C Tecnologia Locação e Serviços), é sócio de Paulo César Santana Andrade na AZX - evidenciando-se, dessa forma, a ligação da 2C Tecnologia Locação e Serviços à pessoa de
Paulo César Santana Andrade.
Dessa forma, o Convite 07/2010 não teria cumprido a exigência de três propostas válidas, tendo em vista que as
convidadas não concorriam efetivamente entre si, estando todas ligadas a Paulo César Santana Andrade que,
conforme inquérito IPL nº 260/2010 instaurando pela
Polícia Federal, era um dos “cabeças” de um grupo de
empresários especializados em fraudar licitações em diversos Municípios do Estado do Espírito Santo. Soma-se
a isso a flagrante ausência de capacidade técnica da Globo Prestação de Serviços de Limpeza Ltda. Nesse sentido, cabe transcrever entendimento do E. Tribunal de
Contas da União:
Acórdão nº 1.730/05, Segunda Câmara (convite, número mínimo de três propostas válidas, considerações
acerca da validade das propostas)
(...) a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido
de exigir a presença de três propostas válidas para o regular desenvolvimento de licitação na modalidade convite, sob pena de repetição do ato.
Para tanto, considera-se válida a proposta apta à seleção, ou seja, aquela que efetivamente concorre com as
demais, após a licitante ter atendido as condições de
qualificação exigidas no ato convocatório.
Tais fatos demonstram ter havido descumprimento aos
princípios da impessoalidade e da isonomia, sugerindo
a possibilidade de burla à licitação. Em situação análoga, assim se manifestou o Tribunal de Contas da União:
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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O TCU considerou lesivas à ordem jurídica a adjudicação e a homologação de licitações, na modalidade convite, com menos de três propostas de preços válidas e
independentes entre si. No caso analisado, a falta de independência, de acordo com o relator, seria clara diante da intricada rede de relacionamentos, inclusive de
parentesco familiar, entre os representantes legais das
empresas licitantes. A esse respeito, o relator fez constar de seu voto a ocorrência de, se não má-fé, no mínimo, grave omissão e falta de zelo por parte dos responsáveis pelas contratações. Mencionou, ainda, o entendimento do Tribunal no sentido de considerar “irregular a
participação de empresas com sócios em comum quando da realização de convites”. Diante disso, votou pelo
provimento dos recursos de revisão propostos e, nesse
ponto específico, pela rejeição das justificativas apresentadas pelos responsáveis envolvidos, levando o fato em
consideração para votar, ainda, pela irregularidade das
contas correspondentes, sem prejuízo da aplicação de
multa, o que foi aprovado pelo Plenário. Precedentes citados na decisão: Acórdãos nºs 161/1998, da 1ª Câmara,
297/2009 e 1.793/2009, ambos do Plenário. (TCU, Acórdão nº 2.003/2011, Plenário, Rel. Min. Augusto Nardes,
DOU de 08.08.2011.)

possam efetivamente competir entre si, culminando a
disputa na melhor proposta à Administração.

Desse modo, tendo em vista as relações mantidas entre
os sócios das três empresas convidadas com Paulo César Santana Andrade - bem como a omissão do agente
público na observância e concretização dos princípios licitatórios, mormente da impessoalidade, moralidade e
isonomia, opina-se pela manutenção da irregularidade,
em relação a Ronaldo Martins Prudêncio, 2C Tecnologia, Locação e Serviços, Top Serviços Manutenção e Locação Ltda–ME e Globo Prestações de Serviços de Limpeza Ltda.

RESPONSÁVEL:

Verifico que as justificativas trazidas pelos gestores não
foram suficientes para afastar a irregularidade aqui tratada, afinal a modalidade convite exige que sejam convidadas ao menos 03 (três) empresas, de modo que elas

Do contrário, restaria desatendida à teleologia normativa se o convite é dirigido ao número mínimo de empresas simplesmente como mera formalidade de um procedimento, quando previamente inexistente entre elas a
intenção de disputar como licitantes ao objeto/serviço a
ser contratado pela Administração.
Por todas as razões expostas, me filio aos fundamentos
trazidos pelo corpo técnico desta Corte para manter a irregularidade.
Registra-se, por oportuno, que mediante requerimento formulado à fl. 4946, fora oportunizado a realização
de Sustentação Oral em favor da Associação Montanhas
Capixabas Eventos e Turismo. Contudo, o responsável
deixou transcorrer in albis o prazo regimental sem realizar a respectiva sustentação oral, anteriormente requerida.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS SEM
OBSERVÂNCIA DO QUANTITATIVO MÁXIMO PERMITIDO
EM LEI (Item 3.6 da ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 5º da Lei 1079/05, artigo 8º da Lei 1278/09 e anexo X da Lei nº 681/90.
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
Conduta: Nomeou servidores comissionados sem a observância do quantitativo máximo admitido em lei.
Nexo: Ao nomear servidores comissionados inobservando o quantitativo máximo admitido em lei contribuiu para ocorrência da irregularidade
Acerca do presente item a equipe técnica analisou exaustivamente a irregularidade e por meio da instrução técnica conclusiva, opinou pela manutenção da irregularidade pelos seguintes argumentos:
Análise
Versa o presente indício de irregularidade sobre a nomewww.tce.es.gov.br

ação de servidores, nos exercícios de 2009 e 2010, em
quantitativo superior ao de cargos comissionados criados pelas Leis Municipais 681/90, 1079/05, 1278/09.
De fato, embora as Leis Municipais 681/90, 1079/05,
1278/09 previssem quantitativo unitário para cada cargo
em questão, as folhas de pagamento trazidas pela equipe de inspeção às fls.3591/3629 demonstram pagamentos, em 2009, a 3 ocupantes do cargo Chefe da Divisão
de Transporte, 2 do cargo Chefe da Divisão de Esportes, 2
do cargo Chefe da Divisão Comunicação, 2 do cargo Chefe Divisão de Agricultura e 2 do cargo do Chefe Divisão
de Contabilidade.
Já em 2010, foram constatados pagamentos a 2 ocupantes do cargo Coordenador de Comunicação, 2 Chefes de
Seção de Limpeza Pública, 2 Chefes da Divisão da Receita
e 2 Chefes da Seção Esportes Amador.
Considerando os documentos acostados pela equipe de
inspeção, bem como a ausência de manifestação do responsável em relação ao presente item, resta incontestável a nomeação irregular de comissionados em quantitativo superior aos previstos no artigo 5º da Lei 1079/05,
no artigo 8º da Lei 1278/09 e no anexo X da Lei nº 681/90.
Ante o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
No tocante a irregularidade imputada, em razão da ausência de justificativas do responsável quanto a presente
conduta irregular a ele imputada, bem como da expressa demonstração do corpo técnico na Instrução Técnica
Inicial por meio de planilha detalhada demonstrando o
quantitativo de cargos autorizados por lei em cotejo com
as nomeações realizadas gestor municipal em quantitativo superior, ao arrepio da lei, valho-me da mesma fundamentação trazida pela equipe técnica, acima citada, para manter a irregularidade, sob a responsabilidade do Sr.
Ronaldo Martins Prudêncio (Prefeito Municipal), ante a
incontestável nomeação irregular de cargos comissionados acima do quantitativo autorizados por lei, conforme
previsão do art. artigo 5º da Lei 1079/05, do artigo 8º da
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Lei 1278/09 e do anexo X da Lei nº 681/90.
UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULAR (item
3.9 da ITC)
Base legal: Infringência aos artigos 37, caput (princípios
da legalidade, impessoalidade, e moralidade), ao artigo
32, caput, (princípio do interesse público) da Constituição Estadual, e ao artigo 112 da Lei Orgânica do Município.
RESPONSÁVEIS:
Osvaldo Wolkartt - Responsável pelo setor de máquinas
do município.
Conduta: Autorizou o serviço de retroescavadeira na
propriedade privada do Sr. Egildo Espíndula.
Nexo: Ao autorizar o serviço de retroescavadeira em propriedade privada do Sr. Egildo Espíndula, propiciou o desvio da função do bem público em benefício de particular.
Darley Jansen Espíndula – Presidente da Câmara Municipal
Conduta: Utilizou indevidamente retroescavadeira de
propriedade do município em benefício próprio.
Nexo: A utilização indevida de retroescavadeira de propriedade do município gerou prejuízo ao erário.
Acerca deste item a equipe técnica, após análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis, em instrução técnica conclusiva se manifestou pela manutenção
da irregularidade, contudo afastando a responsabilidade
do Sr. Osvaldo Wolkartt, conforme os fundamentos constantes da análise que segue:
Análise
Trata a presente irregularidade da utilização de bem público em propriedade particular, caracterizando infringência aos artigos 37, caput (princípios da legalidade, impessoalidade, e moralidade), ao artigo 32, caput, (princípio do interesse público) da Constituição Estadual, e ao
artigo 112 da Lei Orgânica do Município de Santa Leopoldina, que assim dispõe:

Art.112 – O uso de bens municipais por terceiros poderá
ser feito mediante concessão, permissão o autorização,
conforme o caso, e o interesse público, devidamente justificado, o exigir, via lei.
Da análise das justificativas apresentadas, extrai-se que
nenhum dos defendentes negou a utilização de retroescavadeira pertencente ao município para a execução de
serviço de terraplanagem em terreno de propriedade do
Sr. Darley Jansen Espíndula, então Presidente da Câmara Municipal.
Na denúncia apresentada pelo promotor de justiça da
Comarca de Santa Leopoldina constata-se que os responsáveis também não negaram, em depoimento, a utilização do bem público na propriedade particular. Pelo
contrário, consta que o vereador Darley Espíndula chegou a afirmar que “é normal a Prefeitura Municipal ceder
tratores e motoristas nos finais de semana”, para trabalhar em obras particulares.
Dessa forma, entende-se que o fato é incontroverso, cabendo então avaliar se a alegação de que se tratava de
teste do maquinário é capaz de elidir a presente irregularidade.
Compulsando os autos, verifica-se que a equipe de inspeção juntou declaração do Prefeito Municipal, Romero
Luiz Endringer, às fls. 4100/4101, afirmando não haver
qualquer registro na Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina acerca de utilização de retroescavadeira na região conhecida como Lago Azul no dia 16/05/10.
Os defendentes também não juntaram qualquer documento capaz de atestar a realização de simples teste
do equipamento na propriedade. O Sr. Darley Espíndula
tampouco anexou documento comprobatório da alegação de manipulação das fotos apresentadas na denúncia
ou de que não era proprietário do terreno.
Cumpre notar que a declaração acostada pelo Sr. Darley
Espíndula, na qual seu tio Egildo Espíndula afirma que o
vereador não tinha conhecimento de que a máquina sewww.tce.es.gov.br

ria testada em terreno de sua propriedade (onde aquele
inclusive residia), não é capaz de isentá-lo de responsabilidade. Destaca-se que Sr. Egildo era detentor de contratos de manutenção de veículos pesados com o Município, por meio da firma individual Egildo Espíndula-Me,
e também proprietário do terreno beneficiado pela utilização de bem público.
Portanto, restou configurada a utilização de bem público pelo Sr. Darley Espíndula, em colaboração com seu tio
Egildo Espíndula, em proveito próprio, em afronta aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e
do interesse público, insculpidos no art. 32 da Constituição Estadual, in verbis:
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, e
também aos seguintes:
Violou-se também o artigo 112 da Lei Orgânica do Município de Santa Leopoldina, uma vez que o bem municipal
foi utilizado por terceiro sem a devida justificativa do interesse público – que, nesse caso, era inexistente.
Ressalta-se ainda que a impossibilidade de quantificação
do dano ao erário, registrada pela equipe de inspeção,
não atesta a inexistência do fato ou de dano, conforme
argumentou o Sr. Darley Espíndula, mas decorre tão somente da ausência de registros da execução dos serviços
– o que constitui mais uma evidência da ciência da irregularidade do ato por parte dos envolvidos.
Por fim, cumpre observar que assiste razão ao Sr. Osvaldo Wolkartt quando alega que não pode ser responsabilizado pela presente irregularidade, visto que os elementos dos autos indicam apenas que teria autorizado a realização de teste da máquina da Prefeitura após sua manutenção, sem conhecimento do local, inexistindo evidências de que teria autorizado a execução de serviços
de terraplanagem em propriedade particular.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Ante o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face do Sr. Darley Jansen Espíndula, afastando-se a responsabilidade do Sr. Osvaldo Wolkartt.
A respeito da inconteste ocorrência da irregularidade,
haja vista a ausência de negativa quanto á utilização do
bem público (retroescavadeira), mas defesa pautada
apenas na inexistência de responsabilidade, verifico que
as justificativas trazidas pelo Presidente da Câmara Municipal não foram suficientes para afastar a irregularidade e a imputação de responsabilidade aqui debatida.
Assim, corroboro integralmente aos argumentos trazidos pelo corpo técnico desta Corte ratificados pelo Ministério Público de Contas, para a manter irregularidade, sob a responsabilidade do Sr. Darley Jansen Espíndula e afastar a responsabilidade atribuída ao Sr. Osvaldo Wolkartt.
NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA CARGOS COMISSIONADOS SEM DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES COMPATÍVEIS
COM DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO (Item 3.5
da ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 37, incisos II e V, da
Constituição Federal.
RESPONSÁVEL:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
Conduta: Nomear servidores comissionados para exercer função típica de servidor efetivo.
Nexo: Ao nomear servidores comissionados para exercer função típica de servidor efetivo incorreu na irregularidade.
Acerca deste item a equipe técnica identificou irregularidade decorrente de nomeação de servidores para provimento de cargos comissionados sem descrição de atribuições compatíveis com direção, chefia e assessoramento, o que violaria o artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal. Contudo não fora anteriormente instaurado incidente de inconstitucionalidade em face das Leis
Municipais 675/90, 834/94, 1048/04, 1079/05, 1278/09,

983/2001, que trazem à previsão dos cargos criados para
cada secretaria ausente da previsão de suas atribuições.
Nesse contexto, acolho a manifestação de nosso corpo
técnico no sentido de instaurar o incidente de inconstitucionalidade em face das Leis Municipais 675/90, 834/94,
1048/04, 1079/05, 1278/09, 983/2001, restando por
ora, prejudicada a análise do presente item, devendo
tal irregularidade ser tratada em autos apartados após a
conclusão firmada por força do julgamento do incidente.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO SEM A COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (Item 3.8 da ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 37, incisos II e IX, da
Constituição Federal.
RESPONSÁVEL:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
Conduta: Contratou servidores para cargos temporários
em descumprimento à Constituição Federal.
Nexo: Ao contratar servidores temporários para a realização de atividade-fim da administração, incorreu em
burla ao concurso público.
Acerca desta irregularidade a equipe técnica considerou
prejudicada à análise do item, pois embora o corpo técnico tenha entendido que a Lei Municipal 908/97 permitia a contratação por tempo determinado em situações
que não se caracterizam como de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que desvirtuaria o
comando constitucional do artigo 37, inciso IX, não houve instauração de incidente de inconstitucionalidade instaurada em face da lei que autorizou as ditas contratações em dissonância com a Constituição Federal.
Assim, acolho a manifestação técnica no sentido de instauração de incidente de inconstitucionalidade em face
da Lei Municipal n° 908/97, devendo tal irregularidade
ser tratada em autos apartados, tendo em vista a Decisão Plenária 03/2017, que incluiu o presente processo
para “Análise Prioritária” de julgamento, restando por
www.tce.es.gov.br

ora, prejudicada a análise do item, que deverá ser apreciado após a conclusão firmada por força do julgamento
do incidente.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Preliminarmente:
1.1.1. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do
Secretário Municipal de Turismo, suscitada pelo senhor
Jefferson Rodrigues, conforme fundamentação constante no subitem 2.1 da ITC;
1.1.2. Acolher parcialmente a preliminar de inépcia da
inicial em relação ao item 2.6 da ITI 965/2013, suscitada
pelo senhor Ronaldo Martins Prudêncio, conforme fundamentação constante no subitem 2.2 da ITC, e afastar a
irregularidade disposta no item 3.10 da ITC;
1.2. Conhecer e considerar PROCEDENTE a presente denúncia, em razão da manutenção das seguintes irregularidades:
1.2.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM PROCESSO LICITATÓRIO (item 3.1 desta ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 37, inciso XXI, da CF,
e aos artigos 2º, 3º, e 43, inciso IV, da Lei de Licitações.
RESPONSÁVEIS:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
Jefferson Rodrigues - Secretário Municipal de Cultura e
Turismo
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Associação Montanhas Capixabas Turismo e Eventos
1.2.2 AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO (item 3.2 da ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 38, parágrafo único, da
Lei 8.666/93.
RESPONSÁVEIS:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
Jefferson Rodrigues - Secretário Municipal de Cultura e
Turismo
1.2.3 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO
01/2010 (item 3.3 desta ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 67, caput e §§ 1º e 2º,
c/c artigo 58 da Lei 8.666/93 e artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal c/c artigo 112 da Lei Complementar 621/2012.
RESPONSÁVEIS:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
Jefferson Rodrigues - Secretário Municipal de Cultura e
Turismo
Montanhas Capixabas Turismo e Eventos - Instituição
conveniada
Ressarcimento: R$ 80.000,00 (39.852,55 VRTE)
1.2.4 INDÍCIO DE FRAUDE EM LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (item 3.4 desta ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 37, inciso XXI, da CF, e
aos artigos 2º e 3º da Lei de Licitações e aplicação do artigo 140 da Lei Complementar 621/2012.
RESPONSÁVEIS:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
2C Tecnologia, Locação e Serviços – empresa contratada
Top Serviços Manutenção e Locação Ltda–ME – empresa participante do certame
Globo Prestações de Serviços de Limpeza Ltda. - empresa participante do certame

1.2.5. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS SEM OBSERVÂNCIA DO QUANTITATIVO MÁXIMO
PERMITIDO EM LEI (item 3.6 desta ITC)

meire Leppaus e Creuza Barbosa da Silva Rodrigues, ante o afastamento da irregularidade tratada no item 3.10
da Instrução Técnica Conclusiva;

Base legal: Infringência ao artigo 5º da Lei 1079/05, artigo 8º da Lei 1278/09 e anexo X da Lei nº 681/90.

1.6. Rejeitar parcialmente as razões de justificativa do
senhor Ronaldo Martins Prudêncio, Prefeito Municipal
nos exercícios de 2009 e 2010, afastando a irregularidade tratada no item 3.7 da ITC e julgando irregulares suas contas pela prática de atos ilegais dispostos nos itens
3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 da ITC, com a aplicação de multa no
valor de RS 8.000,00, com amparo no artigo 96, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93; e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário presentificado no item 3.3 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-lhe ao ressarcimento ao erário público municipal no valor de R$ 80.000,00, equivalente a 39.852,55 VRTE, em solidariedade com o senhor
Jefferson Rodrigues e a Associação Montanhas Capixabas Eventos e Turismo; com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “b”, “c” e “e” da Lei Complementar 621/2012;

RESPONSÁVEL:
Ronaldo Martins Prudêncio - Prefeito Municipal
1.2.6 - UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULAR
(item 3.9 desta ITC)
Base legal: Infringência aos artigos 37, caput (princípios
da legalidade, impessoalidade, e moralidade), ao artigo
32, caput, (princípio do interesse público) da Constituição Estadual, e ao artigo 112 da Lei Orgânica do Município.
RESPONSÁVEIS:
Osvaldo Wolkartt - Responsável pelo setor de máquinas
do município.
Darley Jansen Espíndula – Presidente da Câmara Municipal
1.3. Converter os autos em Tomada de Contas Especial
em relação aos Srs. Ronaldo Martins Prudêncio, Jefferson Rodrigues e à Associação Montanhas Capixabas Turismo e Eventos, tendo em vista a existência de
DANO presentificado no item 3.3 da ITC, no valor de R$
80.000,00 (equivalente a 39.852,55 VRTE), na forma do
art. 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012 e 329,
§8º da Res. TC 261/2013;
1.4. Acolher as razões de justificativa do senhor Osvaldo Wolkartt, afastando sua responsabilidade em relação ao item 3.9 da ITC;
1.5. Excluir a responsabilidade dos senhores Anderson
Percilios, Osmar Kinsch, Sérgio Angeli Lago, Flora Maria Endlich Marques, Adriana Leppaus do Nascimento,
Amilton Gonçalves da Silva, Paulo Calot, Roberto Dias
Ribeiro, Romero Luiz Endringer, Leomar Laurett, Ranilson Coutinho Ramos, Daniel Rodrigues Teixeira, Rosiwww.tce.es.gov.br

1.7. Rejeitar as razões de justificativa do senhor Jefferson Rodrigues, Secretário Municipal de Cultura e Turismo no exercício de 2010, julgando irregulares suas contas pela prática de atos ilegais dispostos nos itens 3.1
e 3.2 das ITC, com a aplicação de multa no valor de RS
3.000,00, com amparo no artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93; e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário presentificado no item 3.3 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-lhe ao ressarcimento ao erário público municipal no valor de R$ 80.000,00, equivalente a 39.852,55
VRTE, em solidariedade com o senhor Ronaldo Martins
Prudêncio e a Associação Montanhas Capixabas Eventos e Turismo; com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
1.8. Rejeitar as razões de justificativa da Associação
Montanhas Capixabas Eventos e Turismo, julgando irregulares suas contas pelo cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário presentificado no
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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item 3.3 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-lhe ao ressarcimento ao erário público municipal no valor de R$ 80.000,00, equivalente a 39.852,55 VRTE em
solidariedade com os senhores Ronaldo Martins Prudêncio e Jefferson Rodrigues, com amparo no art. 87, II
e V da LC 621/2012, com a aplicação de multa no valor
de RS 3.000,00, com amparo no artigo 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93;
1.9. Rejeitar as razões de justificativa do senhor Darley Jansen Espíndula, Presidente da Câmara Municipal
no exercício de 2010, com a aplicação de multa no valor
de R$ 1.500,00, com fulcro no artigo 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93, pela prática de ato ilegal disposto no item 3.9 da ITC;
1.10. Declarar a inidoneidade das pessoas jurídicas 2C
Tecnologia, Locação e Serviços, Top Serviços Manutenção e Locação Ltda–ME e Globo Prestações de Serviços
de Limpeza Ltda., revéis, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
em virtude da irregularidade disposta no item 3.4 da ITC,
bem como aplicação de multa individual no valor de R$
5.000,00, com amparo no art. 1º, XXIV, e no art. art. 96,
inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
1.11. Formar autos apartados, com fulcro no art. 281 do
RITCEES, para analisar os indícios de irregularidade tratados nos itens 3.5 e 3.8 da ITC, bem como promover a
respectiva instauração do incidente de inconstitucionalidade, com a citação dos responsáveis, devendo os autos serem instruídos com a extração de cópias das seguintes peças destes autos: Relatório de Auditória Especial 22/2013, Instrução Técnica Inicial ITI 965/2013, Instrução Técnica Conclusiva e a presente Decisão;

3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 982/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 02691/2017-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMSB - Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba
Responsável : RITA DE CASSIA FONTES, GILDAZIO BELIZARIO

1.12. Comunicar ao Ministério Público Estadual na forma
do art. 471 do RITCEES, ante a comunicação OF/PGSL/Nº
199/10, referência ao Ofício nº 162/MPC/GAB/LV-2010;

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAR
– MULTA- ARQUIVAR.

1.13. Dar ciência aos interessados

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

1.14. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba, referente ao
exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do
Senhor Gildázio Belizário.
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 31/05/2017, pela Senhora Rita de Cássia Fontes, gestora que ocupava a pasta à época do vencimento da obrigação, tornando-se
responsável pelo encaminhamento das contas anuais de
2016 fora do prazo estabelecido pelo artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Em 15 de maio de 2017, a gestora foi citada da Decisão
Monocrática 500/2017, para que no prazo de 15 dias
apresentasse esclarecimentos quanto ao não encaminhamento da Prestação de Contas Anual de Gestão, referente ao exercício de 2016, no prazo estabelecido no
Regimento Interno desta Corte de Contas e reiterado da
notificação eletrônica emitida pelo sistema CidadES, da
qual teve ciência em 10/04/2017, para que, no mesmo prazo, improrrogável, encaminhasse a Prestação de
Contas por meio do CidadES em consonância com os artigos 358, III e 359 da RITCEES.
A Senhora Rita de Cássia Fontes encaminhou a prestação
de contas e trouxe em sua defesa as dificuldades técnicas para o envio da prestação de contas por meio do sistema CidadES e que solicitou a empresa Projeta Tecnologia Ltda, empresa locadora do sistema de contabilidade
da prefeitura, cursos aos servidores ligados à área contábil.
O Relatório Técnico 543/2017-8 afirmou que as alegações de dificuldade técnica no envio não mereciam prosperar, pois o Tribunal vem implantando modificações no
sistema CidadES de forma gradativa ao longo dos seus
já cinco anos de existência, cabendo aos jurisdicionados
esforços mínimos para a adaptação ao longo dos anos às
novas formas de prestação de contas.
Além disso, os normativos internos não preveem a puni-
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ção imediata dos gestores que descumprem o prazo regimental. Nestes casos é, automaticamente, emitida notificação de débito dilatando o prazo de entrega em mais
em 15 dias, que, cumprido, apesar do atraso, em nada
seria penalizado o responsável.
Contudo, o defendente, apesar de ter tomado ciência da
notificação eletrônica em 10/04/2017, conforme comprovado, deixou o prazo correr sem tomar a providência
determinada, infringindo dessa forma os normativos legais que fixaram os prazos para a apresentação da prestação de contas anual sob sua responsabilidade, conduta que deve ser punida com a aplicação da multa prevista
no artigo 135, IX da Lei Complementar 621/2012.
Sugeriu o Relatório Técnico à aplicação da multa acima
descrita a Senhora Rita Cássia Fontes, responsável pelo encaminhamento das contas do Fundo Municipal de
Saúde de Brejetuba, relativo ao exercício de 2016, por
tê-las enviado via sistema CidadES fora do prazo regulamentar.
Ainda, a Secretaria de Controle Externo de Contas, quando da expedição do Relatório Técnico 543/2018 e evidenciando procedimentos irregulares, opinou pela citação do responsável Gildázio Belizário, para apresentação
de justificativas quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
3.3.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação
de contas anual

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 1178/2017-2, propiciou
a citação do responsável para apresentação de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1581/2017).
Regularmente convocado (termo de citação 1848/2017),
o responsável Gildázio Belizário exercitou 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 1669/2018,
opinou no sentido de que as contas do exercício de 2016
do Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba sejam julgadas Regulares com Ressalvas com relação ao Senhor Gildázio Belizário, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012, sugerindo ainda recomendar ao
atual gestor do Fundo que encaminhe, em tempo hábil,
os documentos e relatórios necessários à Unidade Central de Controle Interno do Município para que se providencie a emissão do Parecer Conclusivo desta Secretaria
nas futuras prestações de contas.
Ainda, sugeriu aplicação da multa prevista no artigo incisos VIII e IX do artigo 135 da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012 à Senhora Rita de Cássia Fontes, em virtude
do descumprimento do prazo de remessa da Prestação
de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba relativo ao exercício de 2015.
O douto representante do Ministério Público de
Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em consonância com a área técnica, opinando pela
REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação
de conta anual, pugnando pela aplicação da multa.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Saúde de Brejetuba, ora em discussão, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Gildázio Belizário, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 543/2017
resultando na citação do responsável com relação ao seguinte item:
3.3.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a prestação de contas anual
www.tce.es.gov.br

Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015
O Relatório Técnico 543/2017 assim apurou:
A Instrução Normativa SCI/PMB nº003/2014 prevê até o
primeiro dia útil de março do ano corrente como prazo
limite para que a PCA se submeta à análise da UCCI para
a elaboração do relatório de controle interno.
A Unidade Central de Controle interno informa
que não receberam a totalidade dos documentos e
arquivos geradores das peças integrantes da Prestação
de contas anual do exercício de 2016. Informam ainda
que o setor responsável foi notificado através dos ofícios
UCCI/PMB 242 e 242-A de 23 de janeiro de 2017, alertando para o cumprimento do prazo, o que não ocorreu
até a data de elaboração daquele relatório de controle
interno.
Desta forma, sugerimos que o gestor seja citado para
que justifique o motivo da não disponibilização dos documentos da prestação de contas à UCCI necessários à
elaboração do relatório de controle interno.
O responsável apresentou as seguintes justificativas:
Figura
Ao analisar as justificativas, a área técnica constatou que
o indício de irregularidade gira em torno do envio fora do
prazo dos relatórios que compõem a prestação de contas
pelo gestor responsável pela secretaria, à Unidade Central de Controle Interno com a finalidade de elaboração
do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno.
O responsável relatou em suas justificativas dificuldades
encontradas pelo setor de contabilidade em adequar os
demonstrativos e demais relatórios da prestação de contas aos ditames impostos por esta Corte e, em função
disso, houve o envio fora do prazo à Unidade Central de
Controle Interno, afirmando o próprio gestor tal problema enfrentado e indicando algumas atitudes para evitar
que tal impropriedade venha ocorrer no futuro.
De acordo com a área técnica, a falta de conclusão no paSegunda-feira, 12 de novembro de 2018
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recer, 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.

a responsabilidade de Gildázio Belizário, nos termos do
art. 84, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO ao responsável nos termos do
art. 86 do dispositivo legal retro mencionado.

Porém, conforme observado na ITC 1669/2018, a atitude da Senhora Rita de Cássia Fontes em não enviar os
documentos e relatórios necessários a elaboração de tal
parecer no prazo instituídos, concorreu de forma direta
a irregularidade apontada, opinando a área técnica por
manter o indício de irregularidade, e que sejam julgadas
regular com ressalva as contas do Senhor Gildázio Belizário, devendo ser aplicada multa à Senhora Rita de Cássia Fontes.

1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Saúde do Município de Brejetuba, que encaminhe,
em tempo hábil, os documentos e relatórios necessários
à Unidade Central de Controle Interno do Município para
que se providencie a emissão do Parecer Conclusivo daquela secretaria nas futuras prestações de contas.

Ratificando manifestação técnica conclusiva, encampa o
Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC 1669/2018-5.
III. CONCLUSÃO
Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de
Brejetuba, referente ao exercício financeiro de 2016, sob

1.3. APLICAR MULTA prevista no artigo 135, incisos VIII
e IX da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, no valor de R$2.000,00 (dois mil) reais à senhora Rita de Cássia Fontes, em virtude do descumprimento do prazo de
remessa da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba relativo ao exercício de 2016.
1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
www.tce.es.gov.br

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 983/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03462/2017-9
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
UG: PMRNS - Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: Thiago Fiorio Longui
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos da omissão no encaminhamento das
Prestações de Contas Mensais referentes ao cadastro de
abertura e aos meses de janeiro, fevereiro e março do
exercício de 2017, pela Prefeitura Municipal de Rio Novo
do Sul, através do sistema CidadES.
Consultando o referido sistema, a ITI 880/2017 verificou
que, após expirado o prazo para envio das prestações
de contas mencionadas, foram expedidos os respectivos
termos de notificação eletrônicos ao responsável fixando-lhe novo prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da
obrigação.
Não tendo ocorrido o encaminhamento dos arquivos no
prazo fixado, o responsável foi devidamente citado, por
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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meio do Termo de Citação 1425/2017-9 e notificado por
meio do Termo de Notificação 2096/2017-1, da Decisão
Monocrática 1260/2017, para apresentar esclarecimentos ao não atendimento aos termos de notificação eletrônicos, bem como para o cumprimento da obrigação,
fixando, para tanto o prazo de 15 dias.
O Senhor Thiago Fiorio Longui apresentou esclarecimentos (Resposta de Comunicação 454/2017) e da análise
dos esclarecimentos apresentados, a Instrução Técnica Inicial 1520/2017 sugeriu a notificação do responsável para que encaminhasse a Prestação de Contas referente ao mês de março de 2017, propondo ainda refutar
as alegações de defesa e aplicar multa ao Senhor Thiago
Fiorio Longui, sendo tal posicionamento da área técnica
acompanhado pelo Ministério Público de Contas (Manifestação 442/2017).
Retornaram os autos a área técnica para verificar se a
omissão persistia, e o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia na sua Instrução Técnica
00094/2018-5, ao consultar o sistema, verificou que o
último mês demandado foi encaminhado e homologado
na data de 01/12/2017, estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a regulamentação pertinente, sugerindo, por fim, o arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de
acordo com a proposição da área técnica, por meio do
Parecer 2747/2018, da lavra do Procurador de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 984/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05784/2017-7
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
UG: PMRNS - Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
www.tce.es.gov.br

Responsável: THIAGO FIORIO LONGUI
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABRIL, MAIO E
JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2017 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos da omissão no encaminhamento das
Prestações de Contas Mensais referentes aos meses de
abril, maio e junho do exercício de 2017, pela Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, através do sistema CidadES.
Consultando o referido sistema a ITI 903/2017 verificou
que, após expirado o prazo para envio das prestações
de contas mencionadas, foram expedidos os respectivos
termos de notificação eletrônicos ao responsável fixando-lhe novo prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da
obrigação.
Não tendo ocorrido o encaminhamento dos arquivos no
prazo fixado, o responsável foi devidamente citado, por
meio do Termo de Citação 1421/2017 e notificado por
meio do Termo de Notificação 2095/2017, da Decisão
Monocrática 1257/2017, para apresentar esclarecimentos ao não atendimento aos termos de notificação eletrônicos, bem como para o cumprimento da obrigação,
fixando, para tanto o prazo de 15 dias.
O Senhor Thiago Fiorio Longui apresentou esclarecimentos (Resposta de Comunicação 455/2017) e da análise
dos esclarecimentos apresentados, a Instrução Técnica
Inicial 1576/2017-4 sugeriu a notificação do responsável para proceder ao encaminhamento das Prestações
de Contas Mensais referentes aos meses de abril, maio
e junho do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de
Rio Novo do Sul, propondo ainda aplicação de multa ao
responsável, sendo tal posicionamento da área técnica
acompanhado pelo Ministério Público de Contas (Parecer 453/2018-7).
Retornaram os autos a área técnica para verificar se a
omissão persistia, e o Núcleo de Controle Externo de
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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Contabilidade e Economia na sua Instrução Técnica
00095/2018-1, ao consultar o sistema, verificou que o
último mês demandado foi encaminhado e homologado
na data de 12/12/2017, estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a regulamentação pertinente, sugerindo, por fim, o arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de
acordo com a proposição da área técnica, por meio do
Parecer 2749/2018-2, da lavra do Procurador de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

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

Processo: 08887/2017-9

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Classificação: Prestação de Contas Bimestral

Conselheiro em Substituição

Exercício: 2017

1. ACÓRDÃO

UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO

ACÓRDÃO TC- 985/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: ALENCAR MARIM
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – JULHO, AGOSTO E
SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos da omissão no encaminhamento das
Prestações de Contas Mensais referentes aos meses de
julho, agosto e setembro do exercício de 2017, pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, através do
sistema CidadES.
Consultando o referido sistema a ITI 1468/2017 verificou
que, após expirado o prazo para envio das prestações
de contas mencionadas, foram expedidos os respectivos
termos de notificação eletrônicos ao responsável fixando-lhe novo prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da
obrigação.
Não tendo ocorrido o encaminhamento dos arquivos no
www.tce.es.gov.br

prazo fixado, o responsável foi devidamente citado, por
meio do Termo de Citação 2352/2017 e notificado por
meio do Termo de Notificação 3328/2017-3, da Decisão
Monocrática 1810/2017, para apresentar esclarecimentos ao não atendimento aos termos de notificação eletrônicos, bem como para o cumprimento da obrigação,
fixando, para tanto o prazo de 15 dias.
O responsável não trouxe aos autos justificativas referentes à ausência de encaminhamento, conforme Despacho 30282/2018-1, do NCD, tendo o prazo para atendimento à Decisão vencido em 25/04/2018.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia na sua Instrução Técnica 112/2018-1, ao consultar o sistema, verificou que o último mês demandado foi
encaminhado e homologado na data de 15/03/2018, estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a regulamentação pertinente,
sugerindo, por fim, o arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de
acordo com a proposição da área técnica, por meio do
Parecer 3103/2018-6, da lavra do Procurador de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
2. Unânime.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 986/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 08888/2017-3
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
UG: PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – JULHO, AGOSTO E
SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

Tratam os autos da omissão no encaminhamento das
Prestações de Contas Mensais referentes aos meses de
julho, agosto e setembro do exercício de 2017, pela Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço, através do sistema CidadES.

mento dos autos.

Consultando o referido sistema a ITI 1469/2017 verificou
que, após expirado o prazo para envio das prestações
de contas mencionadas, foram expedidos os respectivos
termos de notificação eletrônicos ao responsável fixando-lhe novo prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da
obrigação.

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

Não tendo ocorrido o encaminhamento dos arquivos no
prazo fixado, o responsável foi devidamente citado, por
meio do Termo de Citação 2206/2017 e notificado por
meio do Termo de Notificação 3222/2017, da Decisão
Monocrática 1809/2017, para apresentar esclarecimentos ao não atendimento aos termos de notificação eletrônicos, bem como para o cumprimento da obrigação,
fixando, para tanto o prazo de 15 dias.
O Senhor Eleardo Aparício Costa Brasil apresentou esclarecimentos (Protocolo nº 19566/2017-6) e da análise dos esclarecimentos apresentados, a Instrução Técnica Inicial 16/2018-5 sugeriu a notificação do responsável para proceder ao encaminhamento das Prestações
de Contas Mensais referentes aos meses de julho, agosto e setembro do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço, propondo ainda aplicação de multa ao responsável, sendo tal posicionamento
da área técnica acompanhado pelo Ministério Público de
Contas (Parecer 1267/2018-5).
Retornaram os autos a área técnica para verificar se a
omissão persistia, e o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia na sua Instrução Técnica
00097/2018-9, ao consultar o sistema, verificou que o
último mês demandado foi encaminhado e homologado
na data de 19/04/2018, estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a regulamentação pertinente, sugerindo, por fim, o arquivawww.tce.es.gov.br

Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de
acordo com a proposição da área técnica, por meio do
Parecer 2756/2018-2, da lavra do Procurador de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 987/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04955/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2018
UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Responsável: JOSE DE BARROS NETO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de omissão no encaminhamento da
Prestação de Contas Mensal referentes aos meses de
fevereiro e março do exercício de 2018, pela Prefeitura
Municipal de Baixo Guandu, através do Sistema CidadES.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia na sua Instrução Técnica 00087/2018-5 verificou
que, no interregno entre a produção da Instrução Técnica Inicial 323/2018 e a notificação/citação do Senhor José de Barros Neto, as prestações de contas demandadas
foram encaminhadas/homologadas (comprovantes anexos), estando o Jurisdicionado, em relação ao presente
processo, em conformidade com a regulamentação pertinente, sugerindo, por fim, o arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de
acordo com a proposição da área técnica, por meio do
Parecer 2759/2018, da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Classificação: Embargos de Declaração

Conselheiro em Substituição

UG: IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do
Espírito Santo

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/08/2018 - 25ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
ACÓRDÃO TC- 1201/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 05642/2018-9, 05528/2012-7, 01049/2012-8

www.tce.es.gov.br

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO, JORGE EDUARDO FRANCISCO NUNES, SILVANA GALLINA, ACADIS ASSOCIACAO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, ANA ALICE BAPTISTA FERNANDES - ME,
CONSERVACAO E SERVICOS NATIVA LTDA - ME, NCF SERVICOS LTDA - EPP
Recorrente: BUFFET E RESTAURANTE PALADAR LTDA
Procurador: RODRIGO DA CUNHA NEVES (OAB: 10508ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECIMENTO – DAR
PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
pela empresa Buffet e Restaurante Paladar LTDA. - ME,
através de advogado regularmente constituído, alegando a omissão no dispositivo do Acórdão TC-460/2018 –
Segunda Câmara, em razão da ausência de menção expressa à referida empresa no tocante ao afastamento da
irregularidade descrita no item 2.1.1.3.1 “Fornecimento
de alimentação para Centro Socioeducativo e para Casa
República.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi elaborado o Parecer 03814/2018-3, no qual o órgão ministerial corrobora o entendimento contido nos
embargos declaratórios no sentido da real existência de
omissão no supracitado Acórdão, manifestando-se, portanto, pelo conhecimento e provimento para sanar a
omissão apontada.
Após, vieram os autos conclusos para este Gabinete.
É o relatório.
Segunda-feira, 12 de novembro de 2018
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FUNDAMENTAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Imperioso destacar inicialmente que o pressuposto específico de admissibilidade dos embargos de declaração
é que exista na decisão – em sua parte dispositiva –, obscuridade, contradição ou omissão, na forma do § 1º do
art. 167 da Lei 621/2012 e art. 1022 do CPC/2015 em
aplicação subsidiária, conforme dispõe o art. 70 da LC
622/2012.
No mais, a análise dos pressupostos recursais passa pela verificação, no caso concreto, da tempestividade, da
capacidade da parte, o interesse recursal, a legitimidade processual, assim como do cabimento do recurso. Esse delineamento é condição essencial para que, em fase
posterior, se possa adentrar ao mérito recursal, julgando
pelo seu provimento ou não provimento.
No presente caso, é patente o preenchimento de todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual passo
à análise meritória.

Esta situação confirma a alegada omissão, conforme se
pode depreender da parte dispositiva da decisão recorrida, exarada nos seguintes termos:
1.3. Afastar as seguintes irregularidades, referentes aos
itens:
[...]
- Fornecimento de Alimentação para Centro Socioeducativo e para Casa República
Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
Responsáveis solidários - Silvana Gallina
Ana Alice Baptista Fernandes – ME
Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social
Jorge Eduardo Francisco Nunes
Jorge Teixeira e Silva Neto

DO MÉRITO

(grifei e sublinhei)

Da análise do Acórdão TC-460/2018 – Segunda Câmara,
que consta nos autos do Processo TC 1049/2012, verifico
que, de fato, não há menção expressa à empresa Buffet e
Restaurante Paladar LTDA. – ME no tópico do dispositivo
que se refere ao afastamento da irregularidade tratada
e descrita no item 2.1.1.3.1 “Fornecimento de alimentação para Centro Socioeducativo e para Casa República”.

Ante o exposto, diante da inegável omissão firmada no
Acórdão TC-460/2018 – Segunda Câmara e da imperiosa
necessidade de correção, em consonância com a manifestação do Ministério Público de Contas, VOTO para que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

É possível perceber que, na forma do Voto proferido, o
Acórdão TC-460/2018 mantém o erro material que enseja os presentes embargos de declaração, porquanto, em
sua parte dispositiva faz constar no item destacado para
conter as irregularidades afastadas, especificamente no
item 2.1.1.3.1 “Fornecimento de alimentação para Centro Socioeducativo e para Casa República”, o nome da
empresa Ana Alice Baptista Fernandes – ME, quando, na
realidade, deveria fazer constar o nome da empresa Buffet e Restaurante Paladar LTDA. – ME.

Conselheiro Relator

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

1.2. Dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, de modo a suprir a omissão identificada, alterando-se o Acórdão TC nº 460/2018 – Segunda Câmara, pelas
razões expostas, fazendo-se constar:
1.2.1. Em seu item 1.3, especificamente no tópico referente à irregularidade afastada “Fornecimento de alimentação para Centro Socioeducativo e para Casa República”, a inclusão da empresa Buffet e Restaurante Paladar LTDA. – ME no rol de responsáveis, suprimindo-se
deste rol a empresa Ana Alice Baptista Fernandes – ME;
1.2.2. Em seu item 1.5, a inclusão da empresa Buffet e
Restaurante Paladar LTDA. – ME no rol de responsáveis
cujas alegações de defesa foram acolhidas;
1.3. Cientificar a embargante acerca da decisão, nos termos regimentais;
1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer os presentes Embargos de Declaração,
tendo em vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no RITCEES;
www.tce.es.gov.br

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, 12 de novembro de 2018
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