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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

Portaria Normativa 00062/2018-5
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.

Protocolo(s): 16524/2018-5
Criação: 13/11/2018
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Altera membros da Comissão Técnica instituída pela
Portaria Normativa 00054/2018-1, de 24 de setembro
de 2018.
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS

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.

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o artigo 13, incisos I e XX

- Robert Luther Salviato Detoni;
- Mariza de Souza Macedo;
- Alfredo Alcure Neto;
- Gustavo Rubert Rodrigues;
- José Carlos Campana Filho;
- Fatima Cristina Araujo Mavigno;
- Eliane Cabrini Ramalho”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

2012, e o artigo 20, incisos I e XXIII do Regimento Interno

Presidente do Tribunal de Contas do Estado

do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, apro-

do Espírito Santo, em exercício

vado pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013;
TERMO DE RATIFICAÇÃO

RESOLVE:
Art. 1º Altera o art. 1º da Portaria N 54, de 24 de setem-

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

bro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte reda-

Processo TC nº 8646/2018-2

ção:
“Art. 1º Instituir Comissão Técnica responsável pelo desenvolvimento de metodologia para acompanhamento
concomitante da gestão fiscal dos Poderes e Órgãos jurisdicionados, bem como, de indicadores de desempedisponíveis na base de dados do TCEES, assim como, em

gabinete@tce.es.gov.br

- Carlos Alberto Sarlo Wilken Jr;

da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de

nho de suas políticas públicas, a partir de informações
Telefone: (27) 3334-7706

- Viviane Coser Boynard;

bases compartilhadas com órgãos e instituições públicas
ou privadas, utilizando-se de projeções econômicas e fiscais provenientes de fontes oficiais, composta pelos seguintes servidores:
www.tce.es.gov.br

Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, torna público que
nos autos do Processo TC nº 8646/2018-2, RATIFICOU a
contratação da empresa QSP – Centro de Qualidade, Segurança e Produtividade, referente à inscrição de servidor em evento externo de capacitação e aperfeiçoamento intitulado ‘’ISSO/IEC 31010 – Avaliação de Riscos –
Ferramentas e Técnicas de Risk Assessment’’, a ser realizado na cidade de São Paulo/SP, no período de 10 a 13
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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de dezembro de 2018, no valor total de R$ 4.790 (quatro mil, setecentos e noventa reais), por inexigibilidade
de licitação, com fundamento no art. 25, II c/c art. 13, VI
da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 14 de novembro de 2018.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente – em Exercício da Presidência
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Contrato nº 019/2018
Processo TC 4725/2018-6
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Certisign Certificadora Digital S.A.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a alteração quantitativa do objeto contratado equivalente ao acréscimo
aproximado de 22,69 % (vinte e dois inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) ao valor original do Contrato nº
19/2018, que versa sobre a prestação de serviços de certificação digital e fornecimento de tokens criptográficos, ambos por demanda.
VALOR GLOBAL: 18.229,20 (dezoito mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos)
Vitória/ES, 14 de novembro de 2018.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente - em Exercício da Presidência

Processo TC nº 8068/2018-2
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, torna público que
nos autos do Processo TC nº 8068/2018-2, RATIFICOU a
contratação da empresa Tech Build Construção e Investimentos EIRELI, visando à aquisição de assinatura anual do periódico da Tabela PINI de Custos Sintética Anual
, para o período de novembro/2018 a outubro/2019, no
valor total de R$ 1.440,00 (mil, quatrocentos e quarenta
reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento
no art. 25, I c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 14 de novembro de 2018.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente – em Exercício da Presidência
www.tce.es.gov.br
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Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

ATO DGS Nº 082/2018
Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:
– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;
– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;

Designar equipes de servidores para fiscalização do Contrato nº 032/2018, firmado com o Sr. Cláudio Modesto dos Reis.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12
de dezembro de 2013;
RESOLVE:

– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;

Art. 1º Designar os servidores José Luiz Gobbi, matrícula 200.416 (Fiscal Titular) e Clarissa Scardua, matrícula 203.5000
(Fiscal Adjunto), para fiscalização do Contrato Nº 032/2018, firmado com o Sr. Cláudio Modesto dos Reis, constantes
dos autos do Processo TC nº7905/2018-1.

– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 14 de novembro de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

Telefone: (027) 3334-7665

www.tce.es.gov.br
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PLENÁRIO

Atos do Plenário
Acórdãos e Pareceres - Plenário
PARECER CONSULTA

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

PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
PARECER EM CONSULTA 00016/2018-1
Processo: 03323/2018-4
Classificação: Consulta
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Consulente: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES, Piúma, JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA)
CONSULTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA – CONHECIMENTO – MINUTA DE EDITAL DE EDITAL PADRÃO
– DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO À ANÁLISE DA PROCURADORIA JURÍDICA EM TODO CERTAME LICITATÓRIO
– OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO ACERCA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ANTES DA
HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO – CONTROLE DE
LEGALIDADE DO CERTAME – CIÊNCIA AO CONSULENTE
– ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam-se os autos de CONSULTA apresentada pela Prefeitura Municipal de Piúma, subscrita pelo Sr. José Ricardo Pereira da Costa, Prefeito Municipal, por meio da qual
questiona a esta Corte de Contas:

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

1. As minutas de editais, sendo ela padrão já analisadas pela Procuradoria Jurídica, deverão ser novamente
quando da sua formalização e expedição de edital serem
novamente encaminhadas à Procuradoria Municipal para análise e parecer jurídico?
2. Após o julgamento da licitação, é obrigatório o proceswww.tce.es.gov.br

so passar pela Procuradoria Jurídica para análise e emissão de parecer jurídico anterior a homologação do certame licitatório?
Inicialmente, aos autos foram submetidos à análise do
Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas –
NRC, que, por meio da Instrução Técnica de Consulta n.º
00021/2018-6, opinou pelo conhecimento da consulta,
uma vez que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Núcleo
de Jurisprudência e Súmula – NJS, que produziu o Estudo Técnico de Jurisprudência n.º 00017/2018-1, por
meio do qual conclui pela inexistência de deliberações
da Corte que respondam especificamente ao objeto da
consulta.
Informou, ainda, que necessidade (ou não) de encaminhamento do processo licitatório para análise da Procuradoria Jurídica já foi debatido nos autos do Processo TC
1309/2006, que tratava acerca da Prestação de Contas
Anual da Secretaria de Estado da Agricultura, Aquicultura e Pesca – SEAG. Na ocasião do julgamento (Acórdão
TC 833/2015-Plenário), a Corte entendeu pela necessidade de remessa dos autos do processo administrativo à
Procuradoria para análise, por força do disposto no artigo 3º da Portaria PGE 007-S/2005.
Novamente instado a se manifestar, o NRC, na Instrução Técnica de Consulta n.º 00037/2018-7, procedeu à
análise conclusiva dos questionamentos propostos, sugerindo que os mesmos fossem respondidos nos seguintes termos:
“I) Tratando-se de situações excepcionais, em que não
haja alterações substanciais entre as cláusulas das minutas padronizadas e aquelas constantes das minutas do
procedimento licitatório, ou seja, quando o caso concreto adequa-se perfeitamente às cláusulas das minutas padrão ou naquelas em que as variações sejam ínfimas,
não havendo alterações quanto ao objeto e restringindo-se à adequação de dispositivos e cláusulas, como por
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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exemplo, as que dizem respeito à quantidade do objeto, prazos, locais de entrega, é possível que as minutas
padronizadas, previamente analisadas pela Procuradoria Jurídica, não necessitem passar por nova análise do
Órgão, sendo necessário enfatizar, que é da inteira responsabilidade do gestor a análise da conformidade entre o procedimento licitatório ou a contratação direta
que pretende realizar e as minutas padronizadas existentes, apreciando, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a possibilidade ou não de utilização irrestrita
das mesmas, ou caso contrário, realizar as alterações necessárias e encaminhar as minutas para serem reapreciadas pela Procuradoria Jurídica.
II) Acerca do segundo questionamento do Consulente,
que diz respeito à obrigatoriedade de emissão de pareceres técnicos sobre o processo licitatório, após o julgamento da licitação e antes da homologação do procedimento, ressalta-se, que se trata de controle de legalidade, que deve ocorrer durante o procedimento, não sendo
cabível dispensá-la, uma vez que tem por finalidade subsidiar a análise de legalidade, antes da homologação do
processo, pela autoridade responsável, nos termos previstos no artigo 38, inciso VI, do dispositivo acima transcrito”.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
03614/2018-8, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou integralmente a conclusão técnica.
É o relatório.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca do conhecimento da consulta,
bem como das respostas aos questionamentos propostos
pelo consulente. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica
de Consulta n.º 00037/2018-7, abaixo transcritos:

bre a necessidade de as minutas padronizadas de edital
e contrato, já analisadas pela Procuradoria Jurídica, serem novamente examinadas, por ocasião da formalização e expedição do edital, e ainda, se após o julgamento
da licitação e antes de sua homologação pela autoridade
responsável, é obrigatória a apreciação do procedimento
pelo referido Órgão jurídico, para a emissão de parecer.
A matéria consultada tem previsão no artigo 38, inciso VI
e Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe
acerca do procedimento e julgamento do procedimento
licitatório:
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:
Edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
Comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite;
Ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro
administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;
Original das propostas e dos documentos que as instruírem;
Atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
Pareceres técnicos emitidos sobre a licitação, dispensa
ou inexigibilidade;
Atos de adjudicação do objeto de licitação e da sua homologação;
Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e
respectivas manifestações e decisões;
Despacho de anulação ou de revogação da licitação,
quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;

“II – MÉRITO

Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;

Quanto ao mérito, questiona-se na presente consulta, so-

Outros comprovantes de publicações;
www.tce.es.gov.br

Demais documentos relativos à licitação.
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. (Grifo nosso).
Observa-se, que o dispositivo transcrito, expressamente,
impõe algumas providências a serem cumpridas, durante a tramitação do processo licitatório, e, dentre elas, está a obrigatoriedade de juntada aos autos de pareceres
técnicos sobre a licitação, e, ainda, o exame prévio das
minutas de editais de licitação, contratos, acordos e convênios, que conforme previsto, necessitam ser aprovadas pela Procuradoria Jurídica do ente.
O exame prévio das minutas pela assessoria jurídica do
ente, nos termos previstos pelo dispositivo transcrito,
tem por objetivo evitar defeitos capazes de macular o
procedimento licitatório, o que pode acarretar nulidade,
tanto do procedimento, quanto do contrato porventura
firmado. Trata-se da fase interna do procedimento licitatório, significando que, versões escritas de editais, contratos e congêneres devem ser apreciadas, antes do início do processo licitatório, a fim de permitir reformulações, a partir de orientações expedidas pelo Órgão Jurídico, sendo, portanto, vedado que tal exame seja realizado por terceiros, estranhos à Administração Pública.
No entanto, verifica-se que o Parágrafo Único, do artigo
38, da Lei nº 8.666/93, acima transcrito, embora disponha sobre a obrigatoriedade de análise prévia das minutas pela Procuradoria Jurídica, não impõe que o exame
seja individualmente realizado para cada procedimento
licitatório ou contratação direta.
Desta forma, alguns entes políticos providenciam, antes do início do procedimento licitatório, a padronização de minutas, o que, embora contribua para a celeridade e eficiência do procedimento, podem não refletir, com exatidão, as especificidades pretendidas em cada caso concreto, alertando-se, que alterações nas minutas padronizadas, a fim de adequá-las ao procedimento
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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licitatório em curso, podem ser necessárias, alterando-se, completamente, aquilo que foi objeto de análise, e
impondo-se novo exame.
Em situações excepcionais, no entanto, em que não sejam feitas alterações substanciais das cláusulas previamente aprovadas, ou seja, naquelas em que o caso concreto adequa-se às cláusulas das minutas padronizadas,
ou naquelas em que as variações entre as minutas-padrão e as que a Administração pretenda utilizar sejam
muito pequenas, não existindo modificação do objeto e
restringindo-se à adequação de dispositivos e cláusulas,
como por exemplo, as que dizem respeito à quantidade
do objeto, prazos, locais de entrega, é possível admitir,
que não necessitem passar novamente pela análise do
Órgão Jurídico.
O gestor, portanto, deve verificar a conformidade entre
o procedimento licitatório ou a contratação direta que
pretende realizar e as minutas padronizadas existentes,
sob a sua inteira responsabilidade, examinando, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a possibilidade ou não de utilização irrestrita destas, ou caso contrário, realizar as alterações necessárias e encaminhar as
minutas para serem reapreciadas pela Procuradoria Jurídica.
O Tribunal de Contas da União tem entendimento neste
sentido, tendo decidido que a utilização de minutas padronizadas e previamente aprovadas pelo Órgão jurídico, não necessitem passar por nova análise, sendo esta,
portanto, situação excepcional, conforme se verifica pelo Acórdão nº 873/2011, cuja ementa a seguir se transcreve:
Como regra, as minutas dos contratos a serem firmados por instituição pública devem passar pelo exame
da área jurídica. Todavia, em caráter excepcional, é possível a utilização de minuta-padrão, previamente aprovada pela assessoria jurídica, quando houver identidade de objeto e não restarem dúvida acerca da possibilidade de adequação das cláusulas exigidas no contrato

pretendido às cláusulas previamente estabelecidas. Em
auditoria nas obras realizadas pela Petrobrás referentes
aos desenvolvimento dos sistemas de produção de óleo
e gás natural da Bacia de Campos, na Região Sudeste,
após a oitiva dos responsáveis acerca de potenciais irregularidades aferidas, a unidade instrutiva houve por
bem sugerir ao Relator, que o TCU expedisse alerta à estatal quanto à necessidade do prévio exame e aprovação de todas as minutas de contratos administrativos,
ajustes e congêneres, bem como de editais licitatórios,
por parte de sua unidade gestora própria, ante a existência de disciplina legal afeta ao tema (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93). O Relator, todavia, manifestou divergência quanto à proposição. Para ele, por
conta de decisão recente, o TCU, ao apreciar pedido de
reexame interposto pela própria Petrobrás, reformulou
posição anterior e determinou à empresa que submetesse à apreciação de sua assessoria jurídica as minutas
de todos os contratos a serem celebrados, mas, em caráter excepcional, autorizou-o a utilizar minuta-padrão,
previamente aprovada pela assessoria jurídica, quando
houver identidade de objeto – e este representar contratação corriqueira – e quando, ainda, não restarem
dúvidas acerca da possibilidade de adequação das cláusulas exigidas no contrato pretendido às cláusulas previamente estabelecidas na minuta-padrão. Por conseguinte, no ponto com a acolhida do Plenário, deixou de
encampar a proposta da unidade técnica. Precedente
citado: Acórdão 3014/2010, do Plenário. (Grifo nosso)
Observa-se, nos termos do entendimento transcrito, que
o não encaminhamento de minutas à Procuradoria Jurídica do ente, para análise prévia, só deve ocorrer em situações excepcionais, em que as minutas padronizadas
tenham sido inteiramente utilizadas, sem alterações, ou
naquelas em que as modificações sejam ínfimas, e não
digam respeito ao objeto, mas apenas, quantidade, prazos ou locais de entrega.
Ressalta-se que a Procuradoria do Estado do Espírito
www.tce.es.gov.br

Santo, PGE-ES firmou o Enunciado CPGE nº 12, que dispõe sobre a possibilidade de utilização de minutas padronizadas, dispensando-se o encaminhamento do processo, quando as alterações não forem substanciais, conforme a seguir se transcreve:
Enunciado CPGE nº 12. Competência da Procuradoria
Geral do Estado na análise jurídica da fase interna dos
procedimentos licitatórios. Utilização das minutas padronizadas. I) Nos processos licitatórios, a análise da Procuradoria Geral do Estado, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93, incidirá, exclusivamente, sobre os aspectos jurídicos do instrumento
convocatório do certame (edital ou carta convite) e do
respectivo termo de contrato, não sendo atribuição do
Procurador analisar os atos procedimentais da fase interna ou emitir juízo valorativo da pretensa pactuação, sendo de responsabilidade dos agentes públicos competentes a regularidade dos atos do procedimento, a veracidade das informações e justificativas postas nos autos e
as demais providências orçamentárias. II) É obrigatória a
utilização das minutas de editais, contratos, termos aditivos etc. padronizadas pela Procuradoria Geral do Estado e disponibilizadas em seu site, ficando dispensado
o encaminhamento do processo quando as alterações
nelas realizadas forem as seguintes: a) indicação de datas e horários da licitação; b) indicação do objeto e sua
descrição detalhada no ‘Termo de Referência’ (Anexo
I); c) Indicação de obrigações contratuais específica, referentes a formas e prazos de execução do objeto, que
deverão constar, além de no Termo de Referência, na
minuta de Termo de Contrato, se houver; d) Exigência
de amostras do arrematante, para conferência do atendimento das disposições do edital; e) composição dos
lotes da licitação; f) adequação das cláusulas apropriadas ao caso concreto que siga as orientações que acompanham a própria minuta padronizada utilizada. III) Havendo alterações na minuta padronizada que apresentem relevância jurídica, deverá o respectivo processo
ser encaminhado à Procuradoria Geral do Estado com a
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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indicação expressa e específica das questões jurídicas a
serem apreciadas. (Grifo nosso)
Acerca do segundo item questionado na presente Consulta, que diz respeito à obrigatoriedade de emissão de
pareceres técnicos sobre o processo licitatório, após o
julgamento da licitação e antes da homologação do procedimento, ressalta-se, que se trata de controle de legalidade, que deve ocorrer durante o procedimento, não
sendo cabível dispensá-la na situação questionada, uma
vez que objetiva subsidiar a análise de legalidade, antes
da homologação do processo, pela autoridade responsável, sendo, portanto obrigatória, nos termos previstos no
artigo 38, inciso VI, do dispositivo acima transcrito.

que diz respeito à obrigatoriedade de emissão de pareceres técnicos sobre o processo licitatório, após o julgamento da licitação e antes da homologação do procedimento, ressalta-se, que se trata de controle de legalidade, que deve ocorrer durante o procedimento, não sendo cabível dispensá-la, uma vez que tem por finalidade
subsidiar a análise de legalidade, antes da homologação do processo, pela autoridade responsável, nos termos previstos no artigo 38, inciso VI, do dispositivo acima transcrito”.

lise do Órgão, sendo necessário enfatizar que é da inteira responsabilidade do gestor a análise da conformidade
entre o procedimento licitatório ou a contratação direta
que pretende realizar e as minutas padronizadas existentes, apreciando, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a possibilidade ou não de utilização irrestrita das mesmas, ou, caso contrário, realizar as alterações
necessárias e encaminhar as minutas para serem reapreciadas pela Procuradoria Jurídica;

Por todo o exposto, opina-se, quanto ao mérito, nos seguintes termos:

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

1.2.2 No que diz respeito à obrigatoriedade na emissão
de pareceres técnicos sobre o processo licitatório, após o
julgamento da licitação e antes da homologação do procedimento, por se tratar de controle de legalidade pela
autoridade responsável, deve ocorrer durante o procedimento, não sendo cabível a sua dispensa, nos termos
previstos no artigo 38, inciso VI, da Lei n.º 8.666/93.

I) Tratando-se de situações excepcionais, em que não haja alterações substanciais entre as cláusulas das minutas
padronizadas e aquelas constantes das minutas do procedimento licitatório, ou seja, quando o caso concreto
adequa-se perfeitamente às cláusulas das minutas - padrão ou naquelas em que as variações sejam ínfimas, não
havendo alterações quanto ao objeto e restringindo-se à
adequação de dispositivos e cláusulas, como por exemplo, as que dizem respeito à quantidade do objeto, prazos, locais de entrega, é possível que as minutas padronizadas, previamente analisadas pela Procuradoria Jurídica, não necessitem passar por nova análise do Órgão,
sendo necessário enfatizar, que é da inteira responsabilidade do gestor a análise da conformidade entre o procedimento licitatório ou a contratação direta que pretende
realizar e as minutas padronizadas existentes, apreciando, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a
possibilidade ou não de utilização irrestrita das mesmas,
ou caso contrário, realizar as alterações necessárias e encaminhar as minutas para serem reapreciadas pela Procuradoria Jurídica.

1. PARECER EM CONSULTA TC-16/2018

1.3 Cientifique-se o consulente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, em conhecer a consulta para, no mérito, respondê-la nos seguintes termos,
arquivando-se o feito por fim:

1.4 Arquivar, após o trânsito em julgado.

III – CONCLUSÃO

II) Acerca do segundo questionamento do Consulente,

Ante o exposto, acompanhando a área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

1.1 CONHECER a consulta.
1.2 Por responder os questionamentos propostos na
consulta nos seguintes termos:
1.2.1 Tratando-se de situações excepcionais, em que não
haja alterações substanciais entre as cláusulas das minutas padronizadas e aquelas constantes das minutas do
procedimento licitatório, ou seja, quando o caso concreto adequa-se perfeitamente às cláusulas das minutas-padrão ou naquelas em que as variações sejam ínfimas,
não havendo alterações quanto ao objeto e restringindo-se à adequação de dispositivos e cláusulas, como por
exemplo, as que dizem respeito à quantidade do objeto, prazos, locais de entrega, é possível que as minutas
padronizadas, previamente analisadas pela Procuradoria Jurídica, não necessitem ser submetidas à nova anáwww.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª 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 Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-61/2018 – PLENÁRIO
Processos: 04310/2018-9, 07668/2015-2, 03246/20131, 00363/2013-2
Classificação: Embargos de Declaração
UG: PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: ABRAAO LINCON ELIZEU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARECER PRÉVIO QUE
NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DO PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS DO EMBARGANTE – PRESENTES
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA QUITADA EM OUTRO EXERCÍCIO – CONHECIMENTO – NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RELATÓRIO
Tem-se sob exame Embargos de Declaração interpostos pelos Senhor Abraão Lincon Elizeu, na qualidade de
ex Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, em face
do Parecer Prévio 164/2017- Plenário, que negou provimento ao Recurso de Reconsideração (processo TC
7668/2015) apresentado pelo ora embargante a fim de
obter a reforma do Parecer Prévio 16/2015 (processo TC
3246/2013), que recomendou ao Legislativo Municipal
a rejeição de suas contas relativas ao exercício de 2012.
Conforme argumentação contida na inicial, o embargante alega a existência de contradição e obscuridades no
parecer prévio ora recorrido, por suposto descompasso
entre a tese da unidade técnica, acolhida pelo relator,
em alguns pontos da decisão, e a conclusão final da parte dispositiva do próprio Parecer Prévio, (...).
De acordo com previsão expressa no art. 154 da Lei Complementar 621/2012, combinado com o art. 256 do Regimento Interno, os Embargos foram encaminhados a
este Conselheiro Relator e em seguida, por despacho, à
Secretaria Geral das Sessões para informação quanto ao
cumprimento do prazo recursal e apensamento.
O despacho 25500/2018 da Secretaria Geral das Sessões
informa que os Embargos foram protocolizados no dia
21/05/2018, exatamente no último dia do prazo, considerando a data de publicação do Parecer Prévio no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal – 15/05/2018.
Apensados a estes autos os do processo 3246/2013.
É o Relatório.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
O Senhor Abraão Lincon Elizeu é diretamente interessawww.tce.es.gov.br

do na solução da lide principal, de onde decorre seu interesse recursal e sua legitimidade. Além disso, é o subscritor dos Embargos, não havendo que se verificar regularidade de representação.
Conforme informação da Secretaria Geral das Sessões o
recurso é tempestivo.
Assim sendo, tomo conhecimento dos Embargos.
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme narrado anteriormente, o embargante se insurge por supostas obscuridade e contradição no Parecer Prévio 164/2017, que acolhendo as razões contidas
na Manifestação Técnica 1582/2017 da Secex Recursos,
negou provimento a seu Recurso de Reconsideração,
mantendo o Parecer Prévio 16/2015.
De acordo com o embargante, sua pretensão é que sejam sanadas contradições e obscuridades da decisão
recorrida, em razão de existir um descompasso entre a
tese da unidade técnica, acolhida por este Relator e a
conclusão final da parte dispositiva do próprio Parecer
Prévio.
Conforme argumenta, a irregularidade de que teria resultado a rejeição de suas contas teria sido o “não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores e de terceiros”; no entanto, segundo sustenta, este Relator afirmou que a irregularidade se caracterizava
pela “ausência de repasse dentro do prazo legal”.
Assim, o embargante pretende ver reconhecida uma
contradição ou alteração de fundamentação para a rejeição das contas, que teria deixado de ser “não recolhimento” e se tornado “recolhimento extemporâneo”.
Ao fim, destaca que em sua defesa sustentou ter havido
o efetivo recolhimento e requer sejam atribuídos efeitos
infringentes aos embargos para afastar a rejeição das
contas.
A simples leitura integral da Manifestação Técnica
1582/2017, cujas razões foram adotadas como fundamentação de voto deste Relator, evidenciam que o emSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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bargante fez um mero recorte, parcial portanto, a fim de
obter sua pretensão.

Relator

Na verdade, a questão do recolhimento posterior foi examinada e refutada no voto, uma vez que não modificou
a situação constatada que ensejou a rejeição das contas,
que é o fato de que o recolhimento não ocorreu no exercício que estava sendo analisado, o que equivale, para o fim do princípio da anualidade orçamentária, a não
recolhimento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo:

Cabe aqui que se transcreva, na íntegra, o trecho da MT
1582/2017, acolhido no voto e usado pelo embargante,
que omitiu o parágrafo seguinte em que a questão é esclarecida perfeitamente:

1. PARECER PRÉVIO

1.1. quanto aos Embargos de Declaração interpostos pelo Senhor Abraão Lincon Elizeu em face do Parecer Prévio 164/2017 da 1ª Câmara, pelo seu conhecimento e no
mérito, para que lhe seja negado provimento.
2. Unânime.

Nestes autos, cabia ao gestor demonstrar a regularidade
e a legitimidade da aplicação dos recursos públicos, mas
não existiu defesa nesse sentido. Ao contrário, o recorrente admitiu a sua responsabilidade pelo ato irregular
e, até a interposição do recurso, não tinha anexado comprovação do recolhimento dos valores e do seu repasse
à Previdência Social.

3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Saliente-se que, como já mencionado na ITR 73/2015,
ainda que agora haja nos autos a comprovação de que
os valores apontados pela auditoria foram recolhidos e
repassados ao INSS, a irregularidade referente ao exercício de 2012 persiste, ante a extemporaneidade dos recolhimentos/repasses, efetuados nos anos de 2013 e 2014.

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

Daí decorre que a irregularidade sempre foi o “não recolhimento” e jamais foi alterada para “recolhimento extemporâneo”, como se demonstrou no parágrafo seguinte àquele apontado pelo embargante como contraditório.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

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.

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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
www.tce.es.gov.br

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

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
O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
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 Claumir 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 ProcesSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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so 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.”
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).

do Recurso (fls. 212/232), o que foi encampado pela SecexRecursos, através da Instrução Técnica de Recurso
266/2017 (fls. 234-236).

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).

O Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu ao
posicionamento da área técnica (fls. 240).

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
www.tce.es.gov.br

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:
“[...]
2

ANÁLISE TÉCNICA

2.1 Apuração de déficit orçamentário evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 5.3.1 do RT
105/2017).
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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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 (dé- (5.174.015,25)
ficit)

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 financeiro (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
www.tce.es.gov.br

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
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
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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(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 Previsão

% Arrecadação
Muni- 52.955.249,20 50.771.729,85 95,88%

Prefeitura
cipal
Fundo de Saúde
Totais

Arrecadação

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.
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 grande 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 prowww.tce.es.gov.br

venientes 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
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 resSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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salvadas 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
sentido de a ênfase da prestação de contas anual de Poder Executivo ser o cumprimento do orçamento, dos limites legais constitucionais:
“[ ... ] Conceito de Parecer Prévio, como as decisões pre-

dominantes 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)
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
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 transcriwww.tce.es.gov.br

ta 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.
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:
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 ressaltar que tal argumentação já foi apresentada anteriormente e analisada quando da elaboração da Instrução
Técnica Conclusiva 2075/2017.
Embora o defendente afirme que foram tomadas “todas
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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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.
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.)
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 Complementar 101/2000:

(...)
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
(...)
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
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
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.

III - demonstrativos, no último quadrimestre:

Acreditamos, portanto que, a justificativa acima relacio-

Art. 55. O relatório conterá:
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nada suprime o respectivo indício de irregularidade verificada”.
Análise:
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.
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.
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).
No que se refere aos Restos a Pagar não Processados, inSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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formamos que foram devidamente pagos no exercício financeiro de 2016, conforme consta nos documentos do
Anexo 03.

lidades de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo 5 do RGF),
gerado pelo sistema LRFWEB, conforme evidenciado a
seguir:

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.

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.

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.
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 Disponibi-

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.
Conforme relatado na ITC 2075/2017:
Foram constatadas inconsistências nos saldos das fontes
“60%” e “40%” dos Recursos do FUNDEB em 31/12/2015
evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Fiwww.tce.es.gov.br

nanceiro anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado –
Exercício de 2015, quando comparados aos saldos das
mesmas fontes no arquivo digital RGFRAP apresentado
pelo Município.
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.
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 VINCULADOS, 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 suSegunda-feira, 19 de novembro de 2018

16

ATOS DO PLENÁRIO

perávit 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 realidade. 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 Re- Exercício Atual
cursos
Fundeb 40%
R$ 42.114,37
Fundeb 60%
R$ 0,00

E x e r c í c i o Total da Fonte
anterior
R$ 8.542,35 R$ 50.656,72
R$ 69,55
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:

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:

Anexo I — Balanço Patrimonial

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 realidade”, 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”.

Anexo II — Fluxo de Caixa

Dando prosseguimento às suas justificativas, o Gestor

(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):

www.tce.es.gov.br
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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”.

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.

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.

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.

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.
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.)

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 retifiwww.tce.es.gov.br

cado 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
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 diSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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virjam 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).

2075/2017).

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

II. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

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.

III. DO MÉRITO

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:
- 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

Em 5 de outubro de 2017
[...]”
Instrução Técnica de Recurso 266/2017:
“[...]
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.
A Secex Contas, por meio da Manifestação Técnica
1361/2017-2, de fls. 212/232, concluiu o seguinte:
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;
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);

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 14 de novembro de 2018.
[...]”
Manifestação Técnica 315/2018 (após defesa oral):
“[...]
2 ANÁLISE DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES REMANESCENTES
2.1 Apuração de déficit orçamentário evidenciando desequilíbrio das contas públicas
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.
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:
[...]

IV. CONCLUSÃO

Em face da análise realizada pela SecexContas, a SecexRecursos opinou pelo provimento parcial do Recurso
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:

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.

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 des-

- 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).”
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tinação 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,
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 si-

do 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 Triwww.tce.es.gov.br

bunal 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
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
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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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 para 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 admiwww.tce.es.gov.br

nistração 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

9.284.767,80

Segunda-feira, 19 de novembro de 2018

21

ATOS DO PLENÁRIO
Passivo Financeiro 2014
Superávit Financeiro 2014
Déficit Orçamentário 2015

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 Previsão

Arrecadação

% Arrecadação
Prefeitura Munici- 52.955.249,20 50.771.729,85 95,88%
pal
Fundo de Saúde
14.004.199,00 13.543.865,13 96,71%
Totais
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.
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.

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
do Município no exercício de 2015.
Ante o exposto, permanece a irregularidade.
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
101/2000.
www.tce.es.gov.br

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 entendimento 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
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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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.

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.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

2. Unânime.

Relator

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

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 Processo 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);

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
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição
www.tce.es.gov.br

PARECER PRÉVIO TC-093/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02726/2018-7, 04670/2016-2, 02928/20157, 02923/2015-4
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: MIGUEL LOURENCO DA COSTA
Procuradores: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC 122/2017 – SEGUNDA CÂMARA – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Miguel Lourenço da Costa, Prefeito do Município de Divino de São Lourenço, no exercício de 2015,
em face do Acórdão TC 122/2017, proferido nos autos do
Processo TC 4670/2016, Segunda Câmara, que recomendou a REJEIÇÃO DAS CONTAS.
Por meio da Decisão Monocrática nº 569/2018-1 foi conhecido o recurso.
Os autos seguiram para o Núcleo de Controle Externo e
Consultas – NCR, que por meio da Instrução Técnica de
Recurso ITR 126/2018, entendeu pelo CONHECIMENTO
do presente recurso e no mérito pelo NÃO PROVIMENTO.
Após, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, que por meio de seu Procurador, Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anuiu os argumentos fáticos e
jurídicos delineados na ITR 126/2018.
É o relatório.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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2. FUNDAMENTAÇÃO

da ITC 2763/2017:

do o limite previsto na LOA em R$2.045.779,00.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

ITEM 2.1 - abertura de créditos adicionais sem indicação de fontes de recursos (Item 5.1.1 do RT 152/2017);

ITEM 2.4 - ausência de segregação dos restos a pagar em
processados e não processados no DEMDFL (Item 7.1 do
RT 152/2017);

Precipuamente, quanto ao cabimento do presente Recurso de Reconsideração, verifico que encontra respaldo no art. 164, caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei
Complementar Estadual 621/2012). As condições específicas de admissibilidade, insertas no art. 165 da Lei
Complementar 621/2012 c/c 405 do Regimento Interno
desta Corte de Contas, foram atendidas.
Quanto a tempestividade, constato que a interposição
foi no dia 20/03/2018, portanto dentro do prazo, vez
que o Parecer Prévio TC 122/2017 da Segunda Câmara, prolatado no processo TC 4670/2016, ora em questão, foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico desse
Tribunal no dia 19/02/2018, considerado publicado no
dia 20/02/2018, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 621/2012
c/c art. 5º da Resolução TC 262/2013, tendo o prazo final para interposição do recurso de reconsideração o dia
22/03/2018.
Verifico que o interessado possui legitimidade, estando,
portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade.
Assim, CONHEÇO o presente Recurso, conforme já me
manifestei em Decisão Monocrática n. 569/2018-1.
DO MÉRITO RECURSAL
Superada esta análise, passarei agora à análise quanto
ao mérito do Recurso que visa reformar o Parecer Prévio
122/2017, que recomenda ao legislativo rejeitar as contas referente ao exercício de 2015, do Sr. Miguel Lourenço da Costa, por considerar mantidas 07 (sete) irregularidades, conforme voto do Relator nos autos do processo TC 4670/2016:
Prosseguindo, manifesto minha concordância com os argumentos sustentados pela unidade técnica e pelo parecer ministerial, motivo pelo qual os incorporo em minhas
razões de decidir, mantendo-se as seguintes irregularidades, referente aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 e 2.7

O Demonstrativo de Créditos Adicionais – DEMCAD, não
apresenta somatório dos créditos abertos no exercício. Da apuração realizada, constata-se que foram abertos créditos num total de R$13.368.279,00 e, anulados,
R$12.284.007,00.
Tampouco há indicação de fonte de recursos para a diferença de R$1.084.272,00 de créditos adicionais abertos,
ou registro no Balanço Orçamentário – BALORC da utilização de saldos de exercícios anteriores para a abertura
de créditos adicionais.
ITEM 2.2 - não conformidade entre balancete da execução orçamentária da despesa e relação de créditos adicionais (Item 5.1.2 do RT 152/2017);
O Demonstrativo de Créditos Adicionais – DEMCAD evidencia a abertura de créditos totais de R$13.368.279,00,
tendo sido anulados R$12.284.007,00, indicando uma
elevação na despesa autorizada de R$1.084.272,00, que
passou a R$23.729.272,00, conforme Tabela 2.
Entretanto, o balancete da execução orçamentária da
despesa (BALEXO) demonstra abertura de créditos adicionas em um total de apenas R$5.881.517,00, tendo como fonte anulações de dotações previstas na
LOA, permanecendo a despesa total autorizada em R$
22.645.000,00.
ITEM 2.3 - abertura de créditos adicionais suplementares
acima do limite permitido pela Lei Orçamentária Anual
(Item 5.1.3 do RT 152/2017);
A Lei Orçamentária Anual – LOA admitiu a abertura de
créditos adicionais suplementares, limitados a 50% do
valor total do orçamento, conforme art. 5º, o que equivale a R$11.322.500,00.
Da apuração realizada a partir do Demonstrativo de Créditos Adicionais – DEMCAD constata-se que foram abertos créditos num total de R$13.368.279,00, extrapolanwww.tce.es.gov.br

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.
ITEM 2.5 - incompatibilidade entre os saldos e movimentação de restos a pagar registrados nos demonstrativos
contábeis (Item 7.2 do RT 152/2017);
O Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL) evidencia um saldo de Restos a Pagar de R$84.920,94, divergente em R$292.450,70 do saldo apurado na movimentação de restos a pagar, que encontrou o total de
R$377.371,64, conforme Tabela 14 deste Relatório Técnico.
Os dados utilizados para apuração do saldo de restos a
pagar foram extraídos do Balanço Financeiro (BALFIN) e
dos Quadros da Execução dos Restos a Pagar, anexos ao
Balanço Orçamentário (BALORC).
Verifica-se que os pagamentos registrados no BALORC (R$216.321,38, sendo Restos a Pagar Processados: R$3.845,25 e Restos a Pagar Não Processados: R$212.476,13) não coadunam com o evidenciado
no BALFIN (R$209.642,36), tampouco com o DEMDFL
(R$213.192,32).
Além disso, observou-se que o anexo 5 do RGF (RGFRAP)
não evidencia a totalidade dos saldos das obrigações financeiras, quais sejam, restos a pagar, processados e
não processados, por vínculo, estando em desconformidade com o anexo ao Balanço Patrimonial e Demonstrativo da Dívida Flutuante. Essa inconformidade inviabiliza
a apuração do cumprimento do art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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ITEM 2.6 - descumprimento do limite legal com despesa
de pessoal – poder executivo e consolidado (Item 8.1.1
do RT 152/2017);

III – deixar de expedir ato determinando limitação de
empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei;

Foi constatado, que o Poder Executivo canalizou em
despesa de pessoal e encargos sociais o montante de
R$9.007.623,88, resultando, numa aplicação de 56,19%
em relação à receita corrente líquida apurada para o
exercício (R$16.031.799,66).

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

Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo, descumpriu
o limite legal de 54% estabelecido no artigo 20, inciso
III, alínea “b” da Lei Complementar 101/00, excedendo-o em R$ 350.452,06, que equivale a 2,19% de descumprimento.
Da impropriedade no total das despesas com pessoal do Poder Executivo, decorreu o excesso das despesas
com pessoal consolidadas (Poder Executivo e Poder Legislativo), que somaram R$ 9.710.756,24, representando 60,57% da RCL, excedendo em 0,57% o limite estabelecido.
Foram emitidos pareceres de alerta ao responsável pelo
atingimento do limite legal com despesa de pessoal, referente ao 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2015 (processos
TC 7.460/2015, 1.719/2016, 6.503/2016).
Ressalta-se que cabe ao Prefeito tomar as providências
dispostas no art. 23 da Lei Complementar 101/00, observando ainda o que dispõe o § 2º do art. 63 da mesma lei.
Ademais, destaca-se que o descumprimento da despesa
com pessoal sujeita o responsável às penalidades previstas na Lei 10.028/00, às quais competem ao TCEES:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo
e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos
prazos e condições estabelecidos em lei;
II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não
contenha as metas fiscais na forma da lei;

§ 1o A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente
que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua
responsabilidade pessoal.
§ 2o A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa
jurídica de direito público envolvida.
ITEM 2.7. transferência de recursos ao poder legislativo
excede limite constitucional (Item 10 do RT 152/2017);
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 duodécimo (planilha detalhada Apêndice F deste relatório),
no decorrer do exercício de 2015, conforme se demonstrou sinteticamente na tabela a seguir:
Tabela 25: Transferências para o Poder Legislativo
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita tributária e transferências – 2014 11.766.119,84
(Art. 29-A CF/88)
% máximo para o município
7%
www.tce.es.gov.br

Valor máximo permitido para transferência
Valor efetivamente transferido

823.628,39
836.400,00

Fonte: Processo TC 3.735/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Verifica-se da tabela acima que o limite constitucional foi
descumprido.
O acórdão recorrido – Parecer Prévio TC 122/2017, foi
proferido em processo de Prestação de Contas Anual –
TC 4670/2016, na Segunda Câmara deste Tribunal, por
unanimidade dos votos dos conselheiros, nos termos do
voto do Conselheiro Relator, João Luiz Cota Lovati, recomendando ao Legislativo Municipal Rejeição das contas
da Prefeitura de Divino de São Lourenço, sob a responsabilidade do Sr. Miguel Lourenço da Costa, relativas ao
exercício de 2015.
Registro que não houve justificativa apresentada quando da citação referente aos apontamentos de irregularidade constantes da ITI 0228/2017, ou seja, foi revel. A
oportunidade de defesa pelo gestor é realizada nessa fase recursal.
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM INDICAÇÃO
DE FONTES DE RECURSOS (Item 5.1.1 do RT 152/2017).
Declara a Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas por meio do RT 152/2017 (constante do Processo TC 4670/2016) acerca do indício de irregularidade apontado:
“O Demonstrativo de Créditos Adicionais – DEMCAD,
não apresenta somatório dos créditos abertos no exercício. Da apuração realizada, constata-se que foram abertos créditos num total de R$ 13.368.279,00 e, anulados,
R$ 12.284.007,00.
Considerando que não há indicação de fonte de recursos
para a diferença de R$1.084.272,00 de créditos adicionais abertos, tampouco registro no Balanço Orçamentário – BALORC da utilização de saldos de exercícios anteriores para a abertura de créditos adicionais, sugere-se a
citação do responsável. ”
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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O Recorrente alegou em suas razões de Recurso que os
créditos adicionais totalizaram apenas R$ 5.881.517,00
(cinco milhões e oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e dezessete reais), e não os R$ R$ 13.368.279,00 (treze milhões e trezentos e sessenta e oito mil e duzentos e
setenta e nove reais) apontados pela equipe técnica, de
modo que se respeitou a previsão da Lei Orçamentária
de 2015 que autorizava o Poder Executivo a abertura de
créditos adicionais em até 50% do valor do orçamento
de R$ 22.645.000,00 (vinte e dois milhões e seiscentos e
quarenta e cinco mil reais).
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas NCR analisou os argumentos e os demonstrativos de créditos adicionais abertos e as dotações anuladas no exercício financeiro de 2015, encaminhado nesta fase recursal que traz a soma total de R$ 5.881.517,00 (fls. 62), como declarado pelo defendente.
No entanto, ao efetuar a soma do conjunto dos valores
dos créditos adicionais abertos no exercício evidenciados no próprio demonstrativo encaminhado, observa-se
que, na realidade, foram abertos R$ 13.368.279,00 (treze milhões e trezentos e sessenta e oito mil e duzentos
e setenta e nove reais), ou seja, o mesmo valor apurado
quando da análise inicial da PCA.
Vejamos: TABELA
Assim, temos a abertura de créditos adicionais sem indicação de fontes de recursos apurada em R$ 1.084.272,00
(um milhão e oitenta e quatro mil e duzentos e setenta
e dois reais). Desse modo, resta comprovado que o demonstrativo dos créditos adicionais apresenta valores inconsistentes.
Por todo o exposto, permanece a irregularidade referente à abertura de créditos adicionais, sem indicação de
fontes de recursos, como corrobora o demonstrativo encaminhado pelo responsável em sede de Recurso de Reconsideração.
Destarte, acompanhando o posicionamento da Equipe

Técnica, nego provimento ao recurso quanto ao presente item, em razão da manutenção da irregularidade em
comento.
NÃO CONFORMIDADE ENTRE BALANCETE DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA E RELAÇÃO DE CRÉDITOS
ADICIONAIS (Item 5.1.2 do RT 152/2017).
Na análise inicial, a equipe técnica, por meio da RTC
152/2017 verificou a abertura de créditos de R$
13.368.279,00 (treze milhões e trezentos e sessenta e oito mil e duzentos e setenta e nove reais), tendo sido anulados R$ 12.284.007,00 (doze milhões e duzentos e oitenta e quatro mil e sete reais), indicando uma elevação
na despesa autorizada de 22.645.000,00 (vinte e dois milhões e seiscentos e quarenta e cinco mil reais) para R$
23.729.272,00 (vinte e três milhões e setecentos e vinte
e nove mil e duzentos e setenta e dois reais.
Todavia, o Recorrente informa que o balancete da execução orçamentária da despesa (BALEXO) evidenciou
abertura de créditos adicionais no montante de R$
5.881.517,00, tendo como fonte de anulações dotações
previstas na LOA, não alterando, por consequência, a
despesa total autorizada em R$ 22.645.000,00 (vinte e
dois milhões e seiscentos e quarenta e cinco mil reais).
Tal argumento não se prospera, conforme já demonstrado, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NCR, ao examinar os demonstrativos encaminhados nesta fase recursal, comprovou que o valor total dos
créditos adicionais referentes ao exercício de 2015 evidenciado no demonstrativo da execução orçamentária
da despesa coincidia com o valor total dos créditos abertos demonstrado no referido documento, qual seja, os
R$ 13.368.279,00 (treze milhões e trezentos e sessenta e
oito mil e duzentos e setenta e nove reais), e não apenas
R$ 5.881.517,00 (cinco milhões e oitocentos e oitenta e
um mil, quinhentos e dezessete reais), conforme tenta
sustentar o Recorrente.
Constato, entretanto, que como explicitado no item anterior pelo Corpo Técnico, a soma dos créditos adicionais
www.tce.es.gov.br

abertos evidenciada no demonstrativo apresentado em
sede de Recurso de Reconsideração apresenta a mesma
divergência apurada quando da análise da prestação de
contas anual do Município.
Desta forma, perfilhando o entendimento exarado pela Unidade Técnica deste Tribunal, nego provimento ao
recurso quanto a este item, em face da manutenção da
presente irregularidade.
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELA LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL (Item 2.3 do RT 152/2017).
Como observou a Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas em RT 152/2017, foram abertos créditos num total de R$ 13.368.279,00, extrapolando o limite previsto de 50% da Lei Orçamentária Anual. Como o
valor do orçamento é de R$ 22.645.000,00 (vinte e dois
milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil reais), o limite
é de R$ 11.322.500,00 (onze milhões e trezentos e vinte
e dois mil e quinhentos reais).
O Recorrente se reporta às mesmas alegações citadas
nos itens anteriores, limitando-se a encaminhar apenas
cópias da Lei Orçamentária Anual do Município e do demonstrativo de créditos adicionais.
Averiguou o Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas – NCR ter o demonstrativo de créditos adicionais evidenciado a abertura de créditos no total de R$
13.368.279,00. Considerando que a despesa fixada na
LOA para o exercício de 2015 foi de R$ 22.645.000,00,
com autorização de abertura de créditos adicionais de
50%, o máximo permitido seria R$ 11.322.500,00, portanto, houve extrapolação do limite permitido na LOA.
Nessa senda, concluo que os documentos acostados aos
autos nessa fase recursal apenas confirmaram a análise inicial da PCA, corroborando, portanto, a abertura de
créditos adicionais superior ao limite permitido pela legislação.
Diante do exposto, acompanhando o opinamento da
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Área Técnica, nego provimento ao recurso quanto ao
presente item, em razão da manutenção da irregularidade em comento.
AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO DEMDFL (Item
7.1 do RT 152/2017).
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas apurou a falta de transparência do Demonstrativo da
Dívida Flutuante (DEMFL) quanto aos registros de restos
a pagar não processados e processados, obstaculizando
análise da prestação de contas apresentada.
O Recorrente, objetivando esclarecer a presente irregularidade, encaminhou “Anexo 17”, contendo demonstrativos da dívida flutuante referentes aos anos de 2015 e
de 2016, com nota explicativa da diferença apontada.
Insta salientar que o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NCR, após exame da documentação
apresentada nesta fase recursal, constatou não estarem
os demonstrativos segregados por exercício, tampouco
em processados e não processados.
Nesse sentido, destaco a previsão do artigo 92, parágrafo
único da Lei Federal nº 4.320/64:
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. (g.n.)
Desta forma, anuindo ao entendimento da Área Técnica desta Corte de Contas, nego provimento ao recurso
quanto ao item em comento, em face da manutenção da
presente irregularidade.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS SALDOS E MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REGISTRADOS NOS DEMONS-

TRATIVOS CONTÁBEIS (Item 7.2 do RT 152/2017).

le a 2,19% de descumprimento.

O Relatório Técnico Conclusivo 152/2017, da Secretaria
de Controle Externo de Contas - SecexContas apontou divergência entre o saldo de Restos a Pagar e o saldo apurado na movimentação de restos a pagar, constantes do
Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL). Ademais,
verificou que os pagamentos registrados no Balanço Orçamentário (BALORC) não coadunam com os apresentados no Balanço Financeiro (BALFIN), tampouco com o
DEMDFL.

Verificou ainda, que o total das despesas consolidadas
com pessoal (Poder Executivo e Poder Legislativo), somaram R$ 9.710.756,24, representando 60,57% da Receita Corrente Líquida, excedendo em 0,57% o limite estabelecido.

A SecexContas constatou, ainda, que o anexo 5 do RGF
(RGFRAP) não demonstra a totalidade dos saldos das
obrigações financeiras, estando em desconformidade
com o anexo ao Balanço Patrimonial e ao DEMDFL.
Em suas razões recursais, o Recorrente se limitou a encaminhar o demonstrativo da dívida flutuante do Município, que ao ser analisado pela Área Técnica, evidenciou
o mesmo saldo relativo a restos a pagar quando da apresentação da PCA.
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
– NCR verificou não ter sido juntado aos autos qualquer
documento apto a elucidar os fatos apontados, opinando no sentido de se manter a presente irregularidade,
entendimento o qual acompanho, para negar provimento ao recurso quanto ao presente item.
DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE
PESSOAL – PODER EXECUTIVO E CONSOLIDADO (Item
2.6 do RT 152/2017).
Segundo a Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas houve descumprimento pelo Poder Executivo
do limite legal de 54% previsto no artigo 20, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar 101/2000. Foi constatado,
que o Poder Executivo canalizou em despesa de pessoal e encargos sociais o montante de R$9.007.623,88, excedendo-o no montante de R$ 350.452,06, resultando,
numa aplicação de 56,19%, da Receita Corrente Líquida
apurada para o exercício (R$16.031.799,66), que equivawww.tce.es.gov.br

Aduziu o Recorrente que o entendimento contido no parecer prévio recorrido não contempla o período de adequação previsto nos artigos 23 e 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, concluindo assim, que seria equivocada a rejeição das contas antes de esgotado o período de
adequação conferido pela LRF, no caso em questão, até
o primeiro quadrimestre de 2017, considerando o comportamento do PIB, extraído do IBGE:
Período
2014/T1
2014/T2
2014/T3
2014/T4
2015/T1
2015/T2
2015/T2
2015/T2

Produto Interno Bruto
Variação em Volume
taxa trimestral (%)
3,2
-0,8
-1,1
-0,7
-2
-3
-4,5
-5,9

Em análise ao Recurso de Reconsideração, a equipe técnica desta Corte, fundamentou seu posicionamento nos
termos do que dispõe a Lei Complementar 621/2012,
que atribuiu competência a este Tribunal de Contas para a apreciação das contas prestadas anualmente pelos
prefeitos, bem como a Resolução 261/2013 (Regimento Interno desta Corte de Contas) que disciplinou que as
referidas contas abrangerão a totalidade do exercício financeiro do Município.
Observa ainda a equipe técnica, que o artigo 19, caput,
da LRF, quando preceitua que a despesa total com pessoal, em cada período de apuração (...) não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, este “peSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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ríodo de apuração” equipara-se ao da prestação de contas anual, assim, tem-se que a avaliação desta Corte de
Contas se dará em periodicidade anual, finalizando seu
entendimento no sentido de que o gestor responsável,
deve comprovar o cumprimento dos limites legais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal referentes
ao exercício em análise.
Pois bem.
Observo que, resta evidenciado na ITC 2763/2017 (Processo TC 4670/2016 – PCA/201) que foram emitidos pareceres de alerta ao gestor responsável pelo atingimento
do limite legal com despesa de pessoal relativos ao 1º, 2º
e 3º quadrimestres de 2015 (Processos TC 7.460/2015,
1.719/2016 e 6.503/2016), entretanto, ainda assim, o
Município continuou incorrendo em gasto com pessoal
acima do limite legal.
Ademais, conforme disposto no artigo 23 da LRF, o percentual excedente deve ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, no caso em apreço, considerando a duplicação do
prazo, por conta do disposto do art. 66 da mesma Lei, esse um terço deveria ter ocorrido até o 2º quadrimestre
de 2016, o que, também, não se concretizou, conforme
já demonstrado, na própria ITC 2763/2017, ao contrário,
o índice foi expandido ao longo de 2016, conforme se
observa da evolução de gasto com pessoal:
Período
3º quad/15
1º quad/16
2º quad/16
3º quad/16

Desp.
Pessoal R$
9.007.623,88
8.902.226,87
omisso
9.251.359,14

RCL R$

%

Nº do Processo

16.031.799,66 56,19% TC 6503/2016
13.599.138,31 65,46% TC 6509/2016
14.738.164,39 62,77% TC 2681/2017

Observa-se, ainda, que a referida recondução ao limite
legal determinado na LRF, não se restabeleceu no prazo limite, qual seja, 1º quadrimestre de 2017, considerando o marco inicial do descumprimento o 3º quadrimestre de 2015, sendo este, também, conferido pelo recorrente.

Período

Desp. Pessoal RCL R$
%
Nº do Processo
R$
1º quad/17 9.459.882,05 15.791.590,31 59,90% TC 8110/2017

Assim, nego provimento ao recurso, mantendo-se a irregularidade em apreço.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO EXCEDE LIMITE CONSTITUCIONAL (Item 2.7 do RT
152/2017).
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas apontou em sua análise inicial que os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Legislativo a título de
duodécimo superaram o limite constitucional em R$
12.771,61, levando em consideração o limite de 7% das
receitas tributárias e de transferências do exercício anterior.
Argumenta o Recorrente ter ultrapassado o limite constitucional em apenas 0,11%, sendo, portanto, cabível o
afastamento do indício de irregularidade pela observância ao princípio da insignificância, nos moldes do que já
foi aplicado por este Tribunal em Acórdão TC 411/2014 –
1ª Câmara (Processo TC 1879/2011).
O Recorrente conclui requerendo o provimento do Recurso para afastar o indício de irregularidade em questão, ou, caso assim não se entenda, que se aprove as
contas do responsável com ressalvas.
Ao analisar as argumentações do responsável, entendeu
o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas –
NCR que:
O defendente alega que o percentual repassado ao Legislativo Municipal acima do limite legalmente estabelecido fora de apenas 0,11%, correspondendo a R$
12.771,61, desta forma, pelo pequeno percentual que
eventualmente tenha extrapolado o limite constitucional, pede-se o afastamento do indício de irregularidade
em questão.
O defendente traz à baila o Acórdão TC 411/2014 – Primeira Câmara, relativo ao Processo TC 1879/2011, no
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intuito de demonstrar que o Tribunal entende cabível o
afastamento da irregularidade quando o gasto total do
Legislativo exceder de forma pouco significativa o limite
legalmente estabelecido.
Compulsando aqueles autos, verifica-se que a Câmara
Municipal de Alto Rio Novo, no exercício de 2010, realizou gastos acima do limite legalmente estabelecido no
montante de R$ 6.999,02, enquanto que o Executivo de
Divino de São Lourenço repassou para o Legislativo municipal no exercício de 2015 o valor de R$ 12.771,61 acima do limite permitido, portanto, valor superior ao gasto
excedido pela Câmara Municipal de Alto Rio Novo.
Não obstante, em que pese o entendimento do Conselheiro Relator quanto à utilização do princípio da insignificância nos autos do Processo TC 1879/2011, a Área
Técnica não se posicionou desta forma, mantendo a irregularidade.
Neste mesmo sentido, o Ministério Público de Contas,
também nos autos do Processo TC 1879/2011, acompanhou a Área Técnica quanto à permanência da irregularidade, tecendo, em meio aos apontamentos expressos
no seu Parecer, o seguinte entendimento:
(...) Embora não seja de grande monta o valor gasto acima do limite, trata-se de conduta grave e reprovável,
tanto que o próprio texto constitucional qualificou como
crime de responsabilidade do prefeito o repasse à Câmara de valor além daquele limite.
Qualquer gasto além do limite fixado pela Constituição,
independente do montante, por determinação do próprio legislador constituinte derivado, tem sim alto grau
de ofensividade e reprovabilidade, por representar gastos contrários ao interesse público.
g.n.
Observa-se que no Parecer do Ministério Público de Contas existe a menção quanto a repasse superior ao legalmente permitido, atentando para o fato de a Carta Magna ter classificado tal procedimento como crime de resSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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ponsabilidade do prefeito, conforme se verifica in verbis:

Dar ciência aos interessados.

Art.  29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os
seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5o do
art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no
exercício anterior:

Após os tramites regimentais, arquivar os autos.

[...] § 2o  Constitui crime de responsabilidade do Prefeito
Municipal: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25,
de 2000)

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Miguel Lourenço da Costa, Prefeito do Município de Divino de São Lourenço, no exercício de 2015,
em face do Parecer Prévio TC 122/2017 – Segunda Câmara, proferido nos autos do Processo TC 4670/2016
que recomendou a REJEIÇÃO DAS CONTAS.

I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de
2000) [...]
Observo que o defendente se limitou ao argumento do
princípio da insignificância, sem trazer qualquer contexto capaz de demonstrar a razão pelo cometimento da irregularidade ainda que de boa-fé que possa justificar a
aplicação da medida requerida, de mais a mais, há de
se considerar que referida irregularidade, é ato reiterado, já que a mesma irregularidade ocorreu na PCA/2014
(3893/2015) e mantida no Recurso de Reconsideração
(TC1073/2017). Assim, acompanho o posicionamento
exarado pela Equipe Técnica desta Corte de Contas, no
sentido de negar provimento ao recurso e manter a presente irregularidade.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
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:
Conhecer o presente Recurso de Reconsideração;
No mérito negar provimento ao recurso, mantendo incólume o Parecer Prévio TC 122/2017 – Segunda Câmara.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO

Por meio da Decisão Monocrática nº 569/2018-1 foi conhecido o recurso.
Na 23ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida no dia
17/07/2018, solicitei vista dos autos após a apresentação do respeitável voto proferido pelo Conselheiro Domingos Augusto Taufner, com o intuito de me inteirar de
modo mais minucioso acerca do tema tratado no processo em tela.
Na ocasião, o ilustre Conselheiro endossou as proposições da área técnica e do Ministério Público de Contas, e
votou no seguinte sentido:
[...]
Conhecer o presente Recurso de Reconsideração;
No mérito negar provimento ao recurso, mantendo incólume o Parecer Prévio TC 122/2017 – Segunda Câmara.
Dar ciência aos interessados.
Após os tramites regimentais, arquivar os autos.
Nesse contexto, peço vênias relator para divergir parcialmente do entendimento exarado, nos termos da fundamentação a seguir exposta.
FUNDAMENTAÇÃO
www.tce.es.gov.br

Inicialmente destaco que acompanho o Relator, em todos os seus fundamentos, para negar provimento ao recurso quanto aos apontamentos dos itens 5.1.1, 5.1.2,
2.3, 7.1 e 7.2 do Relatório Técnico 152/2017 tratados em
seu voto, respectivamente nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4 e 2.2.5.
Quanto às demais irregularidades passo a apreciação.
DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESAS DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO E CONSOLIDADO
(item 2.6 do RT 152/2017 e 2.2.6 do Voto do Relator
3197/2018)
O relatório técnico aponta que a despesa com pessoal
do Poder Executivo no 3º quadrimestre de 2015 foi equivalente a 56,19% da receita corrente líquida (RCL) apurada para o exercício, extrapolando o limite legal de 54%
em 2,19%. Aponta, ainda, que desta impropriedade decorreu o excesso das despesas com pessoal consolidadas que representou no mesmo quadrimestre 60,57% da
RCL, excedendo o limite legal de 60% em 0,57%.
Ao apreciar as contas do exercício de 2015 (TC
4670/2016), o voto condutor do Acórdão 122/2017, da
lavra do Conselheiro em Substituição João Luiz Cota Lovati, assim discorre:
[...]
Verifiquei que o gestor não se beneficiou do prazo de
adequação ao restabelecimento ao limite permitido,
conforme artigo 23 da Lei Complementar 101/00 - LRF,
visto que os dados extraídos dos Relatórios de Gestão
Fiscal referentes ao 1º, 2º e 3º quadrimestres, encaminhados de forma eletrônica ao TCES (LRF-WEB), bem como os dados da presente prestação de contas referente
ao exercício de 2015, demonstram que os percentuais
de despesas com pessoal, respectivamente, corresponderam a 58,56%, 57,74% e 56,19% da RCL; e no exercício de 2016, os percentuais de despesas com pessoal,
de acordo com os dados declaratórios encaminhados via
sistema LRFWEB, corresponderam a 65,46% (1º quadriSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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mestre), dados não informados pela UG (2º quadrimestre) e 62,77% da RCL (3º quadrimestre), o que demonstra a não adoção de medidas para a adequação do poder
executivo ao limite legal e a observância do prazo concedido pelo artigo 23 da LRF.
Percebo, ainda, que o Poder executivo de Divino São
Lourenço encontra-se em situação de descumprimento do limite legal de despesa com pessoal desde o 1º
quadrimestre/2015, entende-se, assim, que o prazo estabelecido no art. 23 da Lei Complementar 101/00 - LRF
para recondução aos limites aceitáveis pelo município já
foram ultrapassados, mesmo considerando-se a duplicação de prazo de adequação (art. 66 da LRF), perdurando o excesso.
Desta forma, a irregularidade foi mantida e determinada
a formação de autos apartados com a finalidade de responsabilizar, pessoalmente, o gestor Municipal.
Na fase recursal, em síntese apertada, o recorrente alega que o entendimento contido no Parecer Prévio não
contempla o período de adequação previsto nos artigos
23 e 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, concluindo assim, que seria equivocada a rejeição das contas antes de
esgotado o período de adequação conferido pela LRF, no
caso em questão, até o primeiro quadrimestre de 2017,
considerando o comportamento do PIB, extraído do IBGE, inferior a 1%.
A área Técnica refutou os argumentos do recorrente.
Conforme destaca o voto do relator:
Em análise ao Recurso de Reconsideração, a equipe técnica desta Corte, fundamentou seu posicionamento nos
termos do que dispõe a Lei Complementar 621/2012,
que atribuiu competência a este Tribunal de Contas para a apreciação das contas prestadas anualmente pelos
prefeitos, bem como a Resolução 261/2013 (Regimento Interno desta Corte de Contas) que disciplinou que as
referidas contas abrangerão a totalidade do exercício financeiro do Município.

Observa ainda a equipe técnica, que o artigo 19, caput,
da LRF, quando preceitua que a despesa total com pessoal, em cada período de apuração (...) não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, este “período de apuração” equipara-se ao da prestação de contas anual, assim, tem-se que a avaliação desta Corte de
Contas se dará em periodicidade anual, finalizando seu
entendimento no sentido de que o gestor responsável,
deve comprovar o cumprimento dos limites legais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal referentes
ao exercício em análise.
Então, o E. Relator, acompanhou o entendimento técnico
negando provimento ao recurso em relação a este item,
considerando o que segue:
Observo que, resta evidenciado na ITC 2763/2017 (Processo TC 4670/2016 – PCA/201) que foram emitidos pareceres de alerta ao gestor responsável pelo atingimento
do limite legal com despesa de pessoal relativos ao 1º, 2º
e 3º quadrimestres de 2015 (Processos TC 7.460/2015,
1.719/2016 e 6.503/2016), entretanto, ainda assim, o
Município continuou incorrendo em gasto com pessoal
acima do limite legal.
Ademais, conforme disposto no artigo 23 da LRF, o percentual excedente deve ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, no caso em apreço, considerando a duplicação do
prazo, por conta do disposto do art. 66 da mesma Lei, esse um terço deveria ter ocorrido até o 2º quadrimestre
de 2016, o que, também, não se concretizou, conforme
já demonstrado, na própria ITC 2763/2017, ao contrário,
o índice foi expandido ao longo de 2016, conforme se
observa da evolução de gasto com pessoal:
Período
3º quad/15
1º quad/16
2º quad/16
3º quad/16

Desp. Pessoal R$
9.007.623,88
8.902.226,87
omisso
9.251.359,14

RCL R$

%

Nº do Processo

Observa-se, ainda, que a referida recondução ao limite
legal determinado na LRF, não se restabeleceu no prazo limite, qual seja, 1º quadrimestre de 2017, considerando o marco inicial do descumprimento o 3º quadrimestre de 2015, sendo este, também, conferido pelo recorrente.
Período

Desp. Pessoal RCL R$
%
Nº do Processo
R$
1º quad/17 9.459.882,05 15.791.590,31 59,90% TC 8110/2017

Assim, nego provimento ao recurso, mantendo-se a irregularidade em apreço.
Pois bem.
Embora entenda os argumentos lançados pelo Eminente
Conselheiro Relator, vai se ver que a situação comporta
posicionamento divergente.
Conforme afirma o recorrente e admitido, tanto pela
área técnica e Ministério Público de Contas, quanto pelo
Relator, o exercício em análise foi marcado pela taxa de
variação real acumulada do Produto Interno Bruto - PIB
inferior a 1% (um por cento). Este fato tem repercussão
sobre as despesas de Pessoal, porquanto, na forma do
disposto no artigo 66, da LRF, na hipótese de PIB negativo, há duplicação dos prazos de recondução de tais despesas aos limites legais, sem prejuízo das medidas previstas no art. 23, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Destaco que, ao julgar o descumprimento do limite de
gastos com pessoal este Tribunal de Contas tem considerado as ações tomadas pelo gestor no sentido de reconduzi-los ao limite legal.
Neste sentido, cito voto do eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, nas contas do mesmo
Município, relativas ao exercício de 2014 (Processo TC
3893/2015 – Parecer Prévio 076/2016):

16.031.799,66 56,19% TC 6503/2016
13.599.138,31 65,46% TC 6509/2016

III.4 – Descumprimento do Limite Legal com Despesa com Pessoal – Poder Executivo (item 2.6 da ITC
01726/2016-3)

14.738.164,39 62,77% TC 2681/2017

Conforme relatado no RTC 81/2016 a área técnica veri-
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ficou o descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal do poder executivo, no percentual de 54,56%,
excedendo em R$ 98.131,63, equivalente a 0,56%.
Em defesa, o gestor alega que realizou demissões de servidores comissionados e contratados nos exercícios de
2013 e 2014.

a divulgação dos percentuais de despesa com pessoal,
respectivamente, corresponderam a 58,56%, 57,74% e
55,91% da RCL, o que demonstra a não adoção de medidas para a adequação do poder executivo ao limite legal
e a observância do prazo concedido pelo artigo 23 da Lei
de Responsabilidade Fiscal.

A área técnica não aceitou as alegações da defesa, pois
em que pese o esforço do prefeito municipal em diminuir os gastos do município com folha de pagamento,
conforme se verificou nos autos, estas não foram efetivas, tendo em vista que a despesa com pessoal e encargos sociais permanece ultrapassando o limite legal de
54% da Receita Corrente Líquida estabelecida na Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Penso que a inércia na adoção de medidas para a adequação do poder executivo ao limite legal traz, por si só,
conteúdo suficiente a caracterizar uma irregularidade insanável com nível de reprovabilidade a ensejar a contaminação da integralidade das contas, e motivar sua rejeição.

Por fim, a área técnica registrou que não houve recondução dos valores de despesa com pessoal ao limite legal
na proporção especificada pela Lei de Responsabilidade
Fiscal no primeiro e no segundo quadrimestre seguinte;
pelo contrário, houve crescimento do descumprimento,
nos percentuais de 58,56% e 57,74%, respectivamente
aos 1º e 2º quadrimestres de 2015.

De tal maneira, considerando que o apontamento na
presente prestação de Contas diz respeito ao descumprimento do limite de gastos com pessoal no último quadrimestre de 2015, a Administração Municipal teria prazo
para adoção de medidas para recondução dos gastos até
o 1º quadrimestre de 2017.

Pois bem.
Em que pese o poder executivo ter superado em 0,56% o
limite legal disposto no artigo 20, III, “b” da Lei Complementar nº 101/00, que fixou o limite máximo de despesas com pessoal para o executivo municipal em 54% da
receita corrente líquida, verifico que a despesa consolidada do município não ultrapassou o limite máximo de
60% estabelecido pelo artigo 169 da Constituição da República, fixado pelo artigo 19, III da LRF, tendo atingido
58,10% da RCL.
Entretanto, o gestor não se beneficiou do prazo de adequação ao restabelecimento ao limite permito, conforme artigo 23 da Lei Complementar nº 101/00, visto
que ao consultar os Relatórios de Gestão Fiscal referentes aos 1º, 2º e 3º quadrimestres do exercício de 2015,
encaminhado de forma eletrônica ao TCEES (LRF-WEB),

Diante dos fatos, acompanhando o entendimento da
área técnica, mantenho a irregularidade.

Neste sentido verifica-se que dentro do prazo o gestor
reconduziu os gastos com pessoal do executivo ao limite
legal. Isto porque no último quadrimestre de 2016, que
também é o último quadrimestre sobre o qual o recorrente este à frente da Administração Municipal, o município aplicou 53,91% da Receita Corrente Líquida em
despesa com pessoal do executivo apurada, portanto,
abaixo do limite legal de 54%.

feito, entendo que ao final de sua gestão, o recorrente
agiu conforme legalmente era esperado - reconduzindo
ao gastos com pessoal ao limite legal. Portanto, afasto a
presente irregularidade.
Por fim, considero que, como o início do descumprimento do limite legal das despesas com pessoal ocorreu em
2014, poder-se-ia questionar que, em 2015, em face do
comportamento das despesas com pessoal ao longo período legal de recondução o gestor não adotou medidas
para recondução dos gastos.
Sobre tal fato, devo considerar que ao julgar as contas do exercício de 2014 – Parecer Prévio 076/2016 (TC
3893/2015-PCA e TC 1073/2017 – Recurso de Reconsideração), a não recondução no prazo legal foi tomada como fundamento para a rejeição das contas daquele exercício. Assim, sob pena de incorrer em bis in idem, tal fato não pode e não deve ser considerado no julgamento destas contas. De toda forma, nos presentes autos, o
gestor não foi citado para apresentar justificativas pela
não recondução, mas pelo descumprimento do limite no
terceiro quadrimestre de 2015.
Ante o exposto, sou pelo provimento do recurso em relação a este item.

É fato que o Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2017, indica descumprimento do limite legal, dado que as despesas com pessoal do executivo atingem o
percentual de 59,90%.

Quanto ao item 2.7 do RTC, apreciado no item III.VII do
voto do relator em que foi apontado que a TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO EXCEDE
AO LIMITE CONSTITUCIONAL¸ em R$ 12.771,61 o recorrente alega que o percentual excedido fora apenas de
0,11% do limite de 7% e traz aos autos julgado desta Corte no qual foi entendido como cabível o afastamento da
irregularidade quando o excesso for de forma pouco significativa em relação ao limite estabelecido.

Todavia, como se está avaliando as ações tomadas pelo
Prefeito, Sr. Miguel Lourenço da Costa, cujo mandato encerrou-se m 2017 e como não há evidências, nos autos,
de que o excesso apurado 1º quadrimestre de 2017, tenha sido decorrente de ação ou omissão do referido Pre-

Pois bem.
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A área técnica refutou os argumentos, sendo acompanhada pelo Ministério Público. Por sua vez, o E. Relator,
considerou que a referida irregularidade é ato reiterado
e acompanhou a área técnica.
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No caso em tela, a porcentagem comprova a ultrapassagem do limite imposto pelo inciso I, do artigo 29-A, da
Carta Constitucional, o que, via de regra, exigiria a rejeição das contas do gestor, bem como a consequente aplicação de multa pecuniária, nos moldes do artigo 88, da
Lei Complemente Estadual n° 621/2012.
Ocorre que o caso concreto deve ser tratado sob a égide
do direito como um todo e não somente sob o comando
de uma regra aplicada isoladamente.
Melhor explicando, tem-se que uma análise mais detalhada do sistema jurídico impõe a atenção a vários tipos
de normas, que não decorrem pura, simples e exclusivamente da lei em sentido estrito, mas também de princípios que preenchem esse sistema, integrando-o e exercendo a sua função normativa, já reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.
Vale dizer, os princípios também são normas e, por isso mesmo, devem ser aplicadas no caso concreto juntamente com as regras já estabelecidas em leis e outros
diplomas normativos, moldando-as e lhes dando o devido suporte.
Essa breve consideração guarda a devida pertinência
na medida em que, admitida a inegável necessidade de
atenção e respeito à dinâmica jurídica de subsunção dos
fatos às regras já previamente estabelecidas, cabe aos
princípios gerais de direito, assim como aqueles outros
que são inerentes a ramos específicos do direito – como
o é o direito financeiro e o direito administrativo – elidir excessos e também pequenos deslizes, caracterizados pelo seu caráter irrisório e insignificante.
No presente caso, o gestor, transferiu ao Poder Legislativo, a título de duodécimo valor superior em R$ 12.771,61
ao limite constitucional previsto no inciso I, c/c § 2º do
artigo 29-A, da Carta Constitucional, que estabelece o
repasse máximo 7% sobre a as receitas tributárias e de
transferência.
Indubitavelmente constata-se a inexpressividade da le-

são jurídica provocada, posto que o valor excedente alcançou o total de R$ 12.771,61 que proporcionalmente
representa 1,55% do percentual máximo a ser aplicado
e 0,11% da receita base, o que também atesta a mínima
ofensividade da ação do gestor. Ademais, nenhuma periculosidade social da ação ficou demonstrada, vez não
há evidencia de que qualquer ação do executivo de alto interesse social foi abandonada em virtude do repasse a maior.
Assim, justifica-se a aplicação do princípio da proporcionalidade a fim de não se cometer injustiça, nem tampouco demonstrar uma incompatibilidade da força da reação deste Tribunal de Contas frente ao baixo grau de lesividade do comportamento censurado.
Sobre isso, segundo salienta a doutrina jurídica, “a proporcionalidade é um aspecto da razoabilidade voltado à
aferição da justa medida da reação administrativa diante da situação concreta”, e é justamente em virtude desse parâmetro de proporcionalidade que se torna forçoso o julgamento o provimento parcial do recurso em relação a este item para relevar a presente irregularidade.
Ademais, com o intuito de demonstrar que se trata de
tema anteriormente abordado e estudado, observa-se
que a aplicação do princípio da proporcionalidade autoriza a aplicação do princípio da insignificância no caso
sub examine, conforme posicionamento do Tribunal de
Contas da União – TCU. Vejamos:
Tomada de Contas Especial. Recursos federais transferidos pelo extinto Ministério da Habitação, Urbanismo e
Meio Ambiente à Prefeitura Municipal de Parnaguá/PI.
Rejeição de defesa processada em oportunidade anterior. Apresentação de novos elementos de defesa. Comprovação dos gastos mediante recibo. Prática prevista
na norma reguladora (IN/STN nº 10/87, vigente à época). Aplicação de recursos no mercado financeiro. Valores revertidos em prol do convênio. Pouca materialidade da quantia passível de restituição ao erário. Aplicação
do princípio da insignificância e da economia processuwww.tce.es.gov.br

al. Regularidade, ressalvas e quitação ao responsável.
(Acórdão 36/2000 - Primeira Câmara; Grupo II - CLASSE II - 1ª Câmara; Processo 549.006/1993-1; Responsável: Onofre Antunes Mascarenhas (ex-Prefeito, CPF nº
008.723.003-82).).
Tomada de Contas Especial. Irregularidade na utilização
de recursos repassados à Prefeitura de Imperatriz/MA.
Citação. Revelia. Desvio de recursos. Irregularidade das
contas. Princípio da insignificância jurídica: de minimis
non curat praetor. Desnecessidade de envio ao Ministério Público por ser de pequeno valor o prejuízo causado. Condenação em débito. Fixação de prazo para recolhimento do valor reclamado. Autorização de cobrança executiva, caso haja necessidade. (Acórdão 396/1998
- Primeira Câmara; Grupo I - CLASSE II - 1ª Câmara; Interessado: Ministério do Bem-Estar Social (extinto). Responsáveis: Davi Alves Silva (ex-Prefeito), Lindalva Pinheiro de Melo (ex-Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Comunitário), Antônio Martins dos Santos e Jessé Simão de Melo.).
No mesmo sentido já posicionou esta Corte de Contas através do Processo TC 3341/2013 (Acórdão TC
071/2014), TC 1315/2011 (Acórdão TC 154/2012) e do
Processo TC 2127/2012 (Acórdão 149/2014). Desta forma, em relação a este item, voto pelo provimento parcial
ao recurso para considerar que a presente irregularidade, por si só, não é capaz de macular as contas.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento externado pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas e pelo Relator, VOTO no sentido de
que este Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas, em:
CONHECER do presente recurso por restarem presentes os requisitos do artigo 164 da Lei Complementar nº
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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621/2012, como também sua tempestividade;
No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL no sentido de
afastar a irregularidade relativa ao descumprimento do
limite legal com despesa de pessoal – poder executivo e
consolidado (Item 8.1.1 do RT 152/2017, item 2.2.6 do
voto do Relator 3197/2018) e de relevar aquela relativa
a transferência de recursos ao poder legislativo que excede limite constitucional (Item 10 do RT 152/2017, item
2.2.7 do voto do Relato 3197/2018);
REFORMULAR O PARECER PREVIO TC 122/2017 – Segunda Câmara PARA DEIXAR DE FORMAR AUTOS APARTADOS, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o prefeito municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/00, consoante apontamento de descumprimento de limite de despesas com pessoal;
MANTER a recomendação ao Legislativo Municipal de
Divino São Lourenço pela REJEIÇÃO das contas do senhor Miguel Lourenço da Costa no exercício de 2015,
tendo em vista que restam inalteradas as demais irregularidades reconhecidas no Parecer Prévio TC 122/2017Segunda Câmara.
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;
ARQUIVAR após trânsito em Julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
VOTO REFORMULADO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Miguel Lourenço da Costa, Prefeito do Município de Divino de São Lourenço, no exercício de 2015,
em face do Acórdão TC 122/2017, proferido nos autos do

Processo TC 4670/2016, Segunda Câmara, que recomendou a REJEIÇÃO DAS CONTAS.
Por meio da Decisão Monocrática nº 569/2018-1 foi conhecido o recurso.
Os autos seguiram para o Núcleo de Controle Externo e
Consultas – NCR, que por meio da Instrução Técnica de
Recurso ITR 126/2018, entendeu pelo CONHECIMENTO
do presente recurso e no mérito pelo NÃO PROVIMENTO.
Após, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, que por meio de seu Procurador, Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anuiu os argumentos fáticos e
jurídicos delineados na ITR 126/2018.
Proferi voto TC 03197/2018-7, na 23ª sessão ordinária,
realizada no dia 17/07/2018. Na sequência houve pedido de vista do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges
– tendo proferido Voto Vista TC 00188/2018-2 dando
parcial provimento no sentido de afastar a irregularidade relativa ao descumprimento do limite legal com despesas de pessoal – poder executivo e consolidado (item
8.1.1 do RT 152/2017, item 2.2.6 do voto do Relator
3139/2018) e de relevar aquela relativa a transferência
de recursos ao poder legislativo que excede limite constitucional (item 10 do RT 152/2017, item 2.2.7 do voto
do relator 3197/2018)
Após, houve pedido de vista do Ministério Público de
Contas, tendo proferido Parecer TC 3780/2018-8, da lavra do Procurador Dr. Luciano Vieira, que anuiu à proposta contida na Instrução Técnica de Recurso 0126/2018-1
Após retorno dos autos, faço as considerações, e submeto o presente voto complementar.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Precipuamente, quanto ao cabimento do presente Recurso de Reconsideração, verifico que encontra respalwww.tce.es.gov.br

do no art. 164, caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei
Complementar Estadual 621/2012). As condições específicas de admissibilidade, insertas no art. 165 da Lei
Complementar 621/2012 c/c 405 do Regimento Interno
desta Corte de Contas, foram atendidas.
Quanto a tempestividade, constato que a interposição
foi no dia 20/03/2018, portanto dentro do prazo, vez
que o Parecer Prévio TC 122/2017 da Segunda Câmara, prolatado no processo TC 4670/2016, ora em questão, foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico desse
Tribunal no dia 19/02/2018, considerado publicado no
dia 20/02/2018, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 621/2012
c/c art. 5º da Resolução TC 262/2013, tendo o prazo final para interposição do recurso de reconsideração o dia
22/03/2018.
Verifico que o interessado possui legitimidade, estando,
portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade.
Assim, CONHEÇO o presente Recurso, conforme já me
manifestei em Decisão Monocrática n. 569/2018-1.
DO MÉRITO RECURSAL
Superada a análise da admissibilidade, passarei agora à
análise quanto ao mérito do Recurso que visa reformar o
Parecer Prévio 122/2017, que recomenda ao legislativo
rejeitar as contas referente ao exercício de 2015, do Sr.
Miguel Lourenço da Costa, por considerar mantidas 07
(sete) irregularidades, conforme voto do Relator nos autos do processo TC 4670/2016:
Prosseguindo, manifesto minha concordância com os argumentos sustentados pela unidade técnica e pelo parecer ministerial, motivo pelo qual os incorporo em minhas
razões de decidir, mantendo-se as seguintes irregularidades, referente aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 e 2.7
da ITC 2763/2017:
ITEM 2.1 - abertura de créditos adicionais sem indicação de fontes de recursos (Item 5.1.1 do RT 152/2017);
O Demonstrativo de Créditos Adicionais – DEMCAD, não
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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apresenta somatório dos créditos abertos no exercício. Da apuração realizada, constata-se que foram abertos créditos num total de R$13.368.279,00 e, anulados,
R$12.284.007,00.
Tampouco há indicação de fonte de recursos para a diferença de R$1.084.272,00 de créditos adicionais abertos,
ou registro no Balanço Orçamentário – BALORC da utilização de saldos de exercícios anteriores para a abertura
de créditos adicionais.
ITEM 2.2 - não conformidade entre balancete da execução orçamentária da despesa e relação de créditos adicionais (Item 5.1.2 do RT 152/2017);
O Demonstrativo de Créditos Adicionais – DEMCAD evidencia a abertura de créditos totais de R$13.368.279,00,
tendo sido anulados R$12.284.007,00, indicando uma
elevação na despesa autorizada de R$1.084.272,00, que
passou a R$23.729.272,00, conforme Tabela 2.
Entretanto, o balancete da execução orçamentária da
despesa (BALEXO) demonstra abertura de créditos adicionas em um total de apenas R$5.881.517,00, tendo como fonte anulações de dotações previstas na
LOA, permanecendo a despesa total autorizada em R$
22.645.000,00.
ITEM 2.3 - abertura de créditos adicionais suplementares
acima do limite permitido pela Lei Orçamentária Anual
(Item 5.1.3 do RT 152/2017);
A Lei Orçamentária Anual – LOA admitiu a abertura de
créditos adicionais suplementares, limitados a 50% do
valor total do orçamento, conforme art. 5º, o que equivale a R$11.322.500,00.
Da apuração realizada a partir do Demonstrativo de Créditos Adicionais – DEMCAD constata-se que foram abertos créditos num total de R$13.368.279,00, extrapolando o limite previsto na LOA em R$2.045.779,00.
ITEM 2.4 - ausência de segregação dos restos a pagar em
processados e não processados no DEMDFL (Item 7.1 do
RT 152/2017);

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.

despesa de pessoal e encargos sociais o montante de
R$9.007.623,88, resultando, numa aplicação de 56,19%
em relação à receita corrente líquida apurada para o
exercício (R$16.031.799,66).

ITEM 2.5 - incompatibilidade entre os saldos e movimentação de restos a pagar registrados nos demonstrativos
contábeis (Item 7.2 do RT 152/2017);

Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo, descumpriu
o limite legal de 54% estabelecido no artigo 20, inciso
III, alínea “b” da Lei Complementar 101/00, excedendo-o em R$ 350.452,06, que equivale a 2,19% de descumprimento.

O Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL) evidencia um saldo de Restos a Pagar de R$84.920,94, divergente em R$292.450,70 do saldo apurado na movimentação de restos a pagar, que encontrou o total de
R$377.371,64, conforme Tabela 14 deste Relatório Técnico.

Da impropriedade no total das despesas com pessoal do Poder Executivo, decorreu o excesso das despesas
com pessoal consolidadas (Poder Executivo e Poder Legislativo), que somaram R$ 9.710.756,24, representando 60,57% da RCL, excedendo em 0,57% o limite estabelecido.

Os dados utilizados para apuração do saldo de restos a
pagar foram extraídos do Balanço Financeiro (BALFIN) e
dos Quadros da Execução dos Restos a Pagar, anexos ao
Balanço Orçamentário (BALORC).

Foram emitidos pareceres de alerta ao responsável pelo
atingimento do limite legal com despesa de pessoal, referente ao 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2015 (processos
TC 7.460/2015, 1.719/2016, 6.503/2016).

Verifica-se que os pagamentos registrados no BALORC (R$216.321,38, sendo Restos a Pagar Processados: R$3.845,25 e Restos a Pagar Não Processados: R$212.476,13) não coadunam com o evidenciado
no BALFIN (R$209.642,36), tampouco com o DEMDFL
(R$213.192,32).

Ressalta-se que cabe ao Prefeito tomar as providências
dispostas no art. 23 da Lei Complementar 101/00, observando ainda o que dispõe o § 2º do art. 63 da mesma lei.

Além disso, observou-se que o anexo 5 do RGF (RGFRAP)
não evidencia a totalidade dos saldos das obrigações financeiras, quais sejam, restos a pagar, processados e
não processados, por vínculo, estando em desconformidade com o anexo ao Balanço Patrimonial e Demonstrativo da Dívida Flutuante. Essa inconformidade inviabiliza
a apuração do cumprimento do art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, destaca-se que o descumprimento da despesa
com pessoal sujeita o responsável às penalidades previstas na Lei 10.028/00, às quais competem ao TCEES:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo
e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos
prazos e condições estabelecidos em lei;
II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não
contenha as metas fiscais na forma da lei;

ITEM 2.6 - descumprimento do limite legal com despesa
de pessoal – poder executivo e consolidado (Item 8.1.1
do RT 152/2017);

III – deixar de expedir ato determinando limitação de
empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei;

Foi constatado, que o Poder Executivo canalizou em

IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos
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prazos da lei, a execução de medida para a redução do
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo.
§ 1o A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente
que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua
responsabilidade pessoal.
§ 2o A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa
jurídica de direito público envolvida.
ITEM 2.7. transferência de recursos ao poder legislativo
excede limite constitucional (Item 10 do RT 152/2017);
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 duodécimo (planilha detalhada Apêndice F deste relatório),
no decorrer do exercício de 2015, conforme se demonstrou sinteticamente na tabela a seguir:
Tabela 25: Transferências para o Poder Legislativo
Em R$ 1,00
Descrição
Receita tributária e transferências – 2014
(Art. 29-A CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para transferência
Valor efetivamente transferido

Valor
11.766.119,84
7%
823.628,39
836.400,00

Fonte: Processo TC 3.735/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.

Verifica-se da tabela acima que o limite constitucional foi
descumprido.
O acórdão recorrido – Parecer Prévio TC 122/2017, foi
proferido em processo de Prestação de Contas Anual –
TC 4670/2016, na Segunda Câmara deste Tribunal, por
unanimidade dos votos dos conselheiros, nos termos do
voto do Conselheiro Relator, João Luiz Cota Lovati, recomendando ao Legislativo Municipal Rejeição das contas
da Prefeitura de Divino de São Lourenço, sob a responsabilidade do Sr. Miguel Lourenço da Costa, relativas ao
exercício de 2015.
Registro que não houve justificativa apresentada quando da citação referente aos apontamentos de irregularidade constantes da ITI 0228/2017, ou seja, foi revel. A
oportunidade de defesa pelo gestor é realizada nessa fase recursal.
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM INDICAÇÃO
DE FONTES DE RECURSOS (Item 5.1.1 do RT 152/2017).
Declara a Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas por meio do RT 152/2017 (constante do Processo TC 4670/2016) acerca do indício de irregularidade apontado:
“O Demonstrativo de Créditos Adicionais – DEMCAD,
não apresenta somatório dos créditos abertos no exercício. Da apuração realizada, constata-se que foram abertos créditos num total de R$ 13.368.279,00 e, anulados,
R$ 12.284.007,00.
Considerando que não há indicação de fonte de recursos
para a diferença de R$1.084.272,00 de créditos adicionais abertos, tampouco registro no Balanço Orçamentário – BALORC da utilização de saldos de exercícios anteriores para a abertura de créditos adicionais, sugere-se a
citação do responsável. ”
O Recorrente alegou em suas razões de Recurso que os
créditos adicionais totalizaram apenas R$ 5.881.517,00
(cinco milhões e oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e dezessete reais), e não os R$ R$ 13.368.279,00 (trewww.tce.es.gov.br

ze milhões e trezentos e sessenta e oito mil e duzentos e
setenta e nove reais) apontados pela equipe técnica, de
modo que se respeitou a previsão da Lei Orçamentária
de 2015 que autorizava o Poder Executivo a abertura de
créditos adicionais em até 50% do valor do orçamento
de R$ 22.645.000,00 (vinte e dois milhões e seiscentos e
quarenta e cinco mil reais).
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas NCR analisou os argumentos e os demonstrativos de créditos adicionais abertos e as dotações anuladas no exercício financeiro de 2015, encaminhado nesta fase recursal que traz a soma total de R$ 5.881.517,00 (fls. 62), como declarado pelo defendente.
No entanto, ao efetuar a soma do conjunto dos valores
dos créditos adicionais abertos no exercício evidenciados no próprio demonstrativo encaminhado, observa-se
que, na realidade, foram abertos R$ 13.368.279,00 (treze milhões e trezentos e sessenta e oito mil e duzentos
e setenta e nove reais), ou seja, o mesmo valor apurado
quando da análise inicial da PCA.
Vejamos:
TABELA
Assim, temos a abertura de créditos adicionais sem indicação de fontes de recursos apurada em R$ 1.084.272,00
(um milhão e oitenta e quatro mil e duzentos e setenta
e dois reais). Desse modo, resta comprovado que o demonstrativo dos créditos adicionais apresenta valores inconsistentes.
Por todo o exposto, permanece a irregularidade referente à abertura de créditos adicionais, sem indicação de
fontes de recursos, como corrobora o demonstrativo encaminhado pelo responsável em sede de Recurso de Reconsideração.
Destarte, acompanhando o posicionamento da Equipe
Técnica, nego provimento ao recurso quanto ao presente item, em razão da manutenção da irregularidade em
comento.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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NÃO CONFORMIDADE ENTRE BALANCETE DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA E RELAÇÃO DE CRÉDITOS
ADICIONAIS (Item 5.1.2 do RT 152/2017).
Na análise inicial, a equipe técnica, por meio da RTC
152/2017 verificou a abertura de créditos de R$
13.368.279,00 (treze milhões e trezentos e sessenta e oito mil e duzentos e setenta e nove reais), tendo sido anulados R$ 12.284.007,00 (doze milhões e duzentos e oitenta e quatro mil e sete reais), indicando uma elevação
na despesa autorizada de 22.645.000,00 (vinte e dois milhões e seiscentos e quarenta e cinco mil reais) para R$
23.729.272,00 (vinte e três milhões e setecentos e vinte
e nove mil e duzentos e setenta e dois reais.
Todavia, o Recorrente informa que o balancete da execução orçamentária da despesa (BALEXO) evidenciou
abertura de créditos adicionais no montante de R$
5.881.517,00, tendo como fonte de anulações dotações
previstas na LOA, não alterando, por consequência, a
despesa total autorizada em R$ 22.645.000,00 (vinte e
dois milhões e seiscentos e quarenta e cinco mil reais).
Tal argumento não se prospera, conforme já demonstrado no item anterior. O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NCR, ao examinar os demonstrativos encaminhados nesta fase recursal, comprovou que o
valor total dos créditos adicionais referentes ao exercício de 2015 evidenciado no demonstrativo da execução
orçamentária da despesa coincidia com o valor total dos
créditos abertos demonstrado no referido documento,
qual seja, os R$ 13.368.279,00 (treze milhões e trezentos e sessenta e oito mil e duzentos e setenta e nove reais), e não apenas R$ 5.881.517,00 (cinco milhões e oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e dezessete reais),
conforme tenta sustentar o Recorrente.
Constato, entretanto, que como explicitado no item anterior, a soma dos créditos adicionais abertos evidenciada no demonstrativo apresentado em sede de Recurso
de Reconsideração apresenta a mesma divergência apurada quando da análise da prestação de contas anual do

Município.
Desta forma, perfilhando o entendimento exarado pela Unidade Técnica deste Tribunal, nego provimento ao
recurso quanto a este item, em face da manutenção da
presente irregularidade.
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELA LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL (Item 2.3 do RT 152/2017).
Como observou a Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas em RT 152/2017, foram abertos créditos num total de R$ 13.368.279,00, extrapolando o limite previsto de 50% da Lei Orçamentária Anual. Como o
valor do orçamento é de R$ 22.645.000,00 (vinte e dois
milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil reais), o limite
é de R$ 11.322.500,00 (onze milhões e trezentos e vinte
e dois mil e quinhentos reais).
O Recorrente se reporta às mesmas alegações citadas
nos itens anteriores, limitando-se a encaminhar apenas
cópias da Lei Orçamentária Anual do Município e do demonstrativo de créditos adicionais.

AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO DEMDFL (Item
7.1 do RT 152/2017).
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas apurou a falta de transparência do Demonstrativo da
Dívida Flutuante (DEMFL) quanto aos registros de restos
a pagar não processados e processados, obstaculizando
análise da prestação de contas apresentada.
O Recorrente, objetivando esclarecer a presente irregularidade, encaminhou “Anexo 17”, contendo demonstrativos da dívida flutuante referentes aos anos de 2015 e
de 2016, com nota explicativa da diferença apontada.
Insta salientar que o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NCR, após exame da documentação
apresentada nesta fase recursal, constatou não estarem
os demonstrativos segregados por exercício, tampouco
em processados e não processados.
Nesse sentido, destaco a previsão do artigo 92, parágrafo
único da Lei Federal nº 4.320/64:
Art. 92. A dívida flutuante compreende:

Averiguou o Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas – NCR ter o demonstrativo de créditos adicionais evidenciado a abertura de créditos no total de R$
13.368.279,00. Considerando que a despesa fixada na
LOA para o exercício de 2015 foi de R$ 22.645.000,00,
com autorização de abertura de créditos adicionais de
50%, o máximo permitido seria R$ 11.322.500,00, portanto, houve extrapolação do limite permitido na LOA.

I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;

Nessa senda, concluo que os documentos acostados aos
autos nessa fase recursal apenas confirmaram a análise inicial da PCA, corroborando, portanto, a abertura de
créditos adicionais superior ao limite permitido pela legislação.

Desta forma, anuindo ao entendimento da Área Técnica desta Corte de Contas, nego provimento ao recurso
quanto ao item em comento, em face da manutenção da
presente irregularidade.

Diante do exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica, nego provimento ao recurso quanto ao
presente item, em razão da manutenção da irregularidade em comento.
www.tce.es.gov.br

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. (g.n.)

INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS SALDOS E MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REGISTRADOS NOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (Item 7.2 do RT 152/2017).
O Relatório Técnico Conclusivo 152/2017, da Secretaria
de Controle Externo de Contas - SecexContas apontou diSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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vergência entre o saldo de Restos a Pagar e o saldo apurado na movimentação de restos a pagar, constantes do
Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL). Ademais,
verificou que os pagamentos registrados no Balanço Orçamentário (BALORC) não coadunam com os apresentados no Balanço Financeiro (BALFIN), tampouco com o
DEMDFL.
A SecexContas constatou, ainda, que o anexo 5 do RGF
(RGFRAP) não demonstra a totalidade dos saldos das
obrigações financeiras, estando em desconformidade
com o anexo ao Balanço Patrimonial e ao DEMDFL.
Em suas razões recursais, o Recorrente se limitou a encaminhar o demonstrativo da dívida flutuante do Município, que, ao ser analisado pela Área Técnica, evidenciou
o mesmo saldo relativo a restos a pagar quando da apresentação da PCA.
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
– NCR verificou não ter sido juntado aos autos qualquer
documento apto a elucidar os fatos apontados, opinando no sentido de se manter a presente irregularidade,
entendimento o qual acompanho, para negar provimento ao recurso quanto ao presente item.
DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE
PESSOAL – PODER EXECUTIVO E CONSOLIDADO (Item
2.6 do RT 152/2017).
Segundo a Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas houve descumprimento pelo Poder Executivo
do limite legal de 54% previsto no artigo 20, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar 101/2000. Foi constatado,
que o Poder Executivo canalizou em despesa de pessoal e encargos sociais o montante de R$9.007.623,88, excedendo-o no montante de R$ 350.452,06, resultando,
numa aplicação de 56,19%, da Receita Corrente Líquida
apurada para o exercício (R$16.031.799,66), que equivale a 2,19% de descumprimento.
Verificou ainda, que o total das despesas consolidadas
com pessoal (Poder Executivo e Poder Legislativo), so-

maram R$ 9.710.756,24, representando 60,57% da Receita Corrente Líquida, excedendo em 0,57% o limite estabelecido.
Aduziu o Recorrente que o entendimento contido no parecer prévio recorrido não contempla o período de adequação previsto nos artigos 23 e 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, concluindo assim, que seria equivocada a rejeição das contas antes de esgotado o período de
adequação conferido pela LRF, no caso em questão, até
o primeiro quadrimestre de 2017, considerando o comportamento do PIB, extraído do IBGE:
Período

Produto Interno Bruto - Variação em Volume
taxa trimestral (%)
3,2
-0,8
-1,1
-0,7
-2
-3
-4,5
-5,9

2014/T1
2014/T2
2014/T3
2014/T4
2015/T1
2015/T2
2015/T2
2015/T2

Para sustentar seu argumento, o Recorrente apresenta
Manifestação Técnica de Chefia MTC 10/2011 deste tribunal, do qual o Ministério Público de Contas anuiu, reforçando que não pode as contas serem julgadas irregulares sem o transcurso do prazo de adequação:
No referido caso - por sua vez citado pelo Parecer Prévio TC-17/2015, Processo TC-7226/2011 - a Manifestação Técnica de Cheia MTC 10/2011 foi acompanhada pelo Ministério Público Especial de Contas, conforme trecho transcrito, que entendeu que as contas não podem
ser julgadas irregulares sem o transcurso do prazo de
adequação:

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEL: WILSON LUIZ VENTURIM
(...)
A Manifestação Técnica de Chefia é coerente com a realidade dos autos.
De fato, não se podem considerar irregulares contas
que, apesar de terem ultrapassado o percentual máximo previsto em lei de gastos com pessoal, ainda não se
encontram com o prazo para correção deste excedente vencido.
No caso em tela, o poder executivo superou o limite legal de 54% no 3º quadrimestre de 2009, marco inicial do
período de adequação, de acordo com o art. 23 da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Ressalta-se que o art. 66 da referida lei duplica os prazos de eliminação de excesso de
despesas com pessoal, estendendo tal período para até
quatro quadrimestres, com a eliminação de pelo menos
1/3 do excesso nos dois primeiros quadrimestres.
Em se tratando das contas da Prefeitura Municipal de
Nova Venécia no exercício de 2009, tem-se que o prazo para a correção da impropriedade alhures vencerá
no primeiro quadrimestre de 2011. Logo, não é cabível
adentrar, neste momento, no mérito de se ter, definitivamente, descumprido ou não o teto legal referente aos
gastos com pessoal.” [grifo nosso]

PROCESSO TC: 2697/2010

Em análise ao Recurso de Reconsideração, a equipe técnica desta Corte, fundamentou seu posicionamento nos
termos do que dispõe a Lei Complementar 621/2012,
que atribuiu competência a este Tribunal de Contas para a apreciação das contas prestadas anualmente pelos
prefeitos, bem como a Resolução 261/2013 (Regimento Interno desta Corte de Contas) que disciplinou que as
referidas contas abrangerão a totalidade do exercício financeiro do Município.

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA

Observa ainda a equipe técnica, que o artigo 19, caput,
da LRF, quando preceitua que a despesa total com pes-

“PPJC 842/2011
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soal, em cada período de apuração (...) não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, este “período de apuração” equipara-se ao da prestação de contas anual, assim, tem-se que a avaliação desta Corte de
Contas se dará em periodicidade anual, finalizando seu
entendimento no sentido de que o gestor responsável,
deve comprovar o cumprimento dos limites legais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal referentes
ao exercício em análise.
Pois bem.
Como já mencionado, o Recorrente apresenta como fundamento de defesa a Manifestação Técnica de Chefia
MTC 10/2011 (TC 2697/2010) deste tribunal, tendo esta
sido inclusive anuída pelo Ministério Público de Contas,
dando conta de que não se pode as contas serem julgadas irregulares sem o transcurso do prazo permissivo do
art. 23 da LRF. Conclui, ainda, o Recorrente que seu prazo se esgota no 1º quadrimestre de 2017.
Insta registrar que procede a fundamentação trazida pelo Recorrente, no entanto, deixou de notar que na mencionada MTC 10/2011, foi observada o regramento estabelecido também no artigo 23 da LRF quanto ao dever
de redução de 1/3 do excesso correspondente ao percentual ultrapassado do limite legal no primeiro quadrimestre seguinte. No caso paradigma trazido pelo Recorrente, o gestor cumpriu com essa exigência, tendo sido
uma razão de aguardar o transcurso do prazo indicativo
do art. 23 da LRF, sem lhe imputar irregularidade.
No caso em exame, o que se observa é que o poder executivo superou o limite legal de 54% no 3º quadrimestre
de 2014 e permaneceu com o excedente ao limite por
todo o exercício seguinte. Vejamos:
3º Quadrimestre/2014
1º Quadrimestre/2015
2º Quadrimestre/2015
3º Quadrimestre/2015
1º Quadrimestre/2016

54,56%
58,56%
57,74%
55,91%
65,46%

TC 3893/2015
TC 7460/2015
TC 1719/2016
TC 6503/2016
TC 6509/2016

Portanto, o marco inicial do período de adequação con-

cedido pelo artigo 23 da LRF é o 3º quadrimestre de
2014, porquanto “a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre” (art. 22 da LRF) e, não ao final do exercício financeiro, inteligência do § 3º do artigo 23 da LRF.
Nesse sentido, não há que se falar em esgotamento do
período de adequação conferido pela LRF, ser o 1º quadrimestre de 2017, até mesmo porque, 2017 se refere
um novo mandato político. Não é por outra razão que
preocupado com situações como essa que a Lei de Responsabilidade Fiscal, cuidou de dispor em seu § 4º do
art. 23, que as restrições dispostas no § 3º do mesmo artigo, serão aplicadas imediatamente quando do último
ano do mandato dos titulares de poder ou órgão referidos no art. 20, com propósito de que a adequação seja restabelecida dentro do mandato do gestor que tenha
dado causa a excedente superior ao limite legal de despesas com pessoal.
No caso em apreço, considerando a duplicação do prazo, por conta do disposto do art. 66 da LRF, a recondução
total ao limite legal teve seu prazo até o quarto quadrimestres seguintes, qual seja, 1º quadrimestre de 2016.
Assim, o prazo limite permitido para a recondução legal
de despesas com pessoal, se deu no 1º quadrimestre de
2016 – período que extrapolou o exercício financeiro de
2015, em análise, o que, em tese, foge à análise, já que
que o período derradeiro dispensado ao gestor se insere
no exercício seguinte, devendo, portanto, a aferição ser
objeto neste.
Ocorre que, em que pese o prazo para a recondução ao
limite de despesas com pessoal ter sido permitido até
o 1º quadrimestre de 2016, deve-se atentar que impõe
também o artigo 23 da LRF, que pelo menos um terço
do percentual excedente terá de ser no primeiro quadrimestre seguinte. No caso em questão, considerando o
prazo duplicado, esse um terço cominou até o 2º quadrimestre, qual seja, 2º quadrimestre de 2015, o que, tamwww.tce.es.gov.br

bém, não se materializou, conforme demonstrado no
quadro acima.
Resta, ainda, evidenciado na ITC 2763/2017 (Processo
TC 4670/2016 – PCA/201) que foram emitidos pareceres de alerta ao gestor responsável pelo atingimento do
limite legal com despesa de pessoal relativos ao 1º, 2º
e 3º quadrimestres de 2015 (Processos TC 7.460/2015,
1.719/2016 e 6.503/2016).
Assim, nego provimento ao recurso, mantendo-se a irregularidade em apreço.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO EXCEDE LIMITE CONSTITUCIONAL (Item 2.7 do RT
152/2017).
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas apontou em sua análise inicial que os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Legislativo a título de
duodécimo superaram o limite constitucional em R$
12.771,61, levando em consideração o limite de 7% das
receitas tributárias e de transferências do exercício anterior.
Argumenta o Recorrente ter ultrapassado o limite constitucional em apenas 0,11%, sendo, portanto, cabível o
afastamento do indício de irregularidade pela observância ao princípio da insignificância, nos moldes do que já
foi aplicado por este Tribunal em Acórdão TC 411/2014 –
1ª Câmara (Processo TC 1879/2011).
O Recorrente conclui requerendo o provimento do Recurso para afastar o indício de irregularidade em questão, ou, caso assim não se entenda, que se aprove as
contas do responsável com ressalvas.
Ao analisar as argumentações do responsável, entendeu
o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas –
NCR que:
O defendente alega que o percentual repassado ao Legislativo Municipal acima do limite legalmente estabelecido fora de apenas 0,11%, correspondendo a R$
12.771,61, desta forma, pelo pequeno percentual que
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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eventualmente tenha extrapolado o limite constitucional, pede-se o afastamento do indício de irregularidade
em questão.
O defendente traz à baila o Acórdão TC 411/2014 – Primeira Câmara, relativo ao Processo TC 1879/2011, no intuito de demonstrar que o Tribunal entende cabível o
afastamento da irregularidade quando o gasto total do
Legislativo exceder de forma pouco significativa o limite
legalmente estabelecido.
Compulsando aqueles autos, verifica-se que a Câmara
Municipal de Alto Rio Novo, no exercício de 2010, realizou gastos acima do limite legalmente estabelecido no
montante de R$ 6.999,02, enquanto que o Executivo de
Divino de São Lourenço repassou para o Legislativo municipal no exercício de 2015 o valor de R$ 12.771,61 acima do limite permitido, portanto, valor superior ao gasto
excedido pela Câmara Municipal de Alto Rio Novo.
Não obstante, em que pese o entendimento do Conselheiro Relator quanto à utilização do princípio da insignificância nos autos do Processo TC 1879/2011, a Área
Técnica não se posicionou desta forma, mantendo a irregularidade.
Neste mesmo sentido, o Ministério Público de Contas,
também nos autos do Processo TC 1879/2011, acompanhou a Área Técnica quanto à permanência da irregularidade, tecendo, em meio aos apontamentos expressos
no seu Parecer, o seguinte entendimento:
(...) Embora não seja de grande monta o valor gasto acima do limite, trata-se de conduta grave e reprovável,
tanto que o próprio texto constitucional qualificou como
crime de responsabilidade do prefeito o repasse à Câmara de valor além daquele limite.
Qualquer gasto além do limite fixado pela Constituição,
independente do montante, por determinação do próprio legislador constituinte derivado, tem sim alto grau
de ofensividade e reprovabilidade, por representar gastos contrários ao interesse público.

g.n.

legiado.

Observa-se que no Parecer do Ministério Público de Contas existe a menção quanto a repasse superior ao legalmente permitido, atentando para o fato de a Carta Magna ter classificado tal procedimento como crime de responsabilidade do prefeito, conforme se verifica in verbis:

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:

Art.  29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os
seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5o do
art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no
exercício anterior:

No mérito negar provimento ao recurso, manter o Parecer Prévio TC 122/2017 – Segunda Câmara, sob os fundamentos deste voto.

Conhecer o presente Recurso de Reconsideração;

Dar ciência aos interessados.
Após os tramites regimentais, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

[...]

Relator

§ 2o  Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de
2000)

1. PARECER PRÉVIO TC-093/2018 – PLENÁRIO

I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de
2000)
[...]
Observo que o defendente se limitou ao argumento do
princípio da insignificância, sem trazer qualquer contexto capaz de demonstrar a razão pelo cometimento da irregularidade ainda que de boa-fé que possa justificar a
aplicação da medida requerida, de mais a mais, há de
se considerar que referida irregularidade, é ato reiterado, já que a mesma irregularidade ocorreu na PCA/2014
(3893/2015) e mantida no Recurso de Reconsideração
(TC1073/2017). Assim, acompanho o posicionamento
exarado pela Equipe Técnica desta Corte de Contas, no
sentido de negar provimento ao recurso e manter a presente irregularidade.
Ante todo o exposto, acompanhando a Área Técnica e
Ministério Público de Contas, pelo não provimento do
Recurso de Reconsideração, VOTO por que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste Cowww.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:
1.1. Conhecer o presente Recurso de Reconsideração;
1.2. No mérito negar provimento ao recurso, manter o
Parecer Prévio TC 122/2017 – Segunda Câmara, sob os
fundamentos deste voto.
1.3. Dar ciência aos interessados.
1.4. Após os tramites regimentais, arquivar os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, parcialmente vencido conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges
que votou pelo provimento parcial, sem formação de autos apartados.
3. Data: 04/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

BOU HABIB (OAB: 23294-ES), WILMA CHEQUER BOU HABIB (OAB: 5584-ES)

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 13/11/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

RECURSO DE REVISÃO – ANULAÇÃO PARECER PRÉVIO
033/2007 EM FACE DE VÍCIO INSANÁVEL - EMISSÃO
NOVO PARECER PRÉVIO PELA REGULARIDADE COM
RESSALVA DAS CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2005 DO
SR. ROGÉRIO CRUZ SILVA – ARQUIVAMENTO DOS RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO E DE REVISÃO

PARECER PRÉVIO TC-094/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06351/2007-6, 06512/2007-1, 01632/20072, 01320/2006-3, 00884/2006-5, 00795/2006-1,
02801/2005-8
Classificação: Pedido de Revisão
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Iúna
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Requerente: ROGERIO CRUZ SILVA
Procuradores: CHEQUER BOU-HABIB ADVOGADOS
(CNPJ: 27.154.238/0001-28), MICHELLY LUZIA LOPES
COSTA (OAB: 16955-ES), SAMIRAH MARTINS CHEQUER

O EXMO SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Rogério Cruz e Silva, Prefeito Municipal de
Iúna, tendo em vista que “... tomou conhecimento do relatório emitido pelo ilustre Sr. Coordenador da 8ª. Controladoria Técnica, Dr. Rildo Salvador Ferreira, Instrução
Técnica nº 105/07, no sentido de não conhecer o recurso
apresentado, sob o argumento de que o recurso apenas
de atos de gestão”, pretendendo reforma do Acórdão TC111/2007 constante do Processo TC nº 0884/2006 (fls.
1700/1704) que julgou irregulares atos de gestão praticados pelo recorrente com base no artigo 59, inciso III,
alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 32/93, apenando-o com multa no valor de 1500 VRTE´s, pelos atos
de gestão julgados irregulares abaixo listados, bem como ao ressarcimento ao erário municipal da importância pecuniária de R$ 66.694,58 (sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos), equivalente a 41.927,81 VRTE´s (quarenta e um
mil, novecentos e vinte e sete VRTE´s e oitenta e um centésimos):
Ausência de licitação em contratação de seguro de automóvel para os veículos do município:
Contratação de servidores da educação, sem amparo legal e sem concurso público;
Irregularidades no procedimento licitatório de contratação de firma especializada para o transporte escolar e,
www.tce.es.gov.br

Irregularidades no Convênio firmado entre o Banco do
Brasil e o município de Iúna, no que tange a contratação
do Secretário de Gestão e Desenvolvimento, Sr. Eder Cordeiro dos Santos.
Da decisão, gerado as Dívidas Ativas nº 5412/2007 e
10717/2007, conforme informação contida as fls. 1804
dos autos, com parcelamento, sendo que ás fls. 1818 dos
Autos 884/06 consta informação de “cancelamento” da
CDA 5412/2007 – relativa ao processo 37724274 (multa), em face da Lei 7.727/2004, em que o Poder Executivo fica autorizado a dispensar a cobrança judicial de débito cujo valor correspondente não ultrapasse a 2.000
(dois mil) VRTEs, remetendo aquela legislação ao órgão
responsável pela formalização da exigência, para efetivação das cobranças administrativas.
O recurso é interposto objetivando seja conhecido o Recurso de Reconsideração TC nº 1632/2007, onde o Plenário deste Tribunal em sua 60ª sessão Ordinária por
meio da Decisão TC 3108/2007, de 21/08/2007 decidiu
não conhecer daquele recurso em razão do Sr. Rogério
Cruz Silva ter recorrido de irregularidades referentes aos
atos de gestão em sede de recurso interposto em face
de Parecer Prévio (no caso, Parecer Prévio 033/2007 - fls.
888/901 – TC nº 1320/2006).
Às fls. 21/25 dos autos, a 8ª. Controladoria Técnica edita a Instrução Técnica ITR 125/2010 (fls. 21/25), opinando pelo não conhecimento deste recurso, uma vez que o
mesmo não preenche nenhum dos requisitos do artigo
84 da Lei Complementar nº 32/93, relativa ao cabimento de recurso de revisão. Naquele mesmo documento,
aventado a hipótese de recebimento do Recurso de Reconsideração anteriormente colocado – que gerou a Decisão TC 3108/2007 (fls. 46 TC nº 1632/2007), vez que o
mesmo demonstra ser processual e materialmente apto
a enfrentar o Acórdão TC-111/2007, muito embora não
conhecido o mesmo para fins de alteração do Parecer
Prévio TC-033/2007.
Daquele opinamento, anuindo a sugestão colocada pela
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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8ª. Controladoria, veio o Sr. Mario Celso Amaral Pinto e
José Antônio Vieira de Rezende, Coordenador e Controlador Geral Técnico respectivamente às fls. 27 dos autos,
sugerir ao então Conselheiro Relator Conselheiro Marcos Miranda Madureira, o desapensamento do Processo
TC 1632/2007 (Recurso de Reconsideração) constante do
TC 6512/2007 (Embargos de Declaração) e recebimento do Recurso de Revisão agora interposto, como Recurso de Reconsideração em face do Acórdão TC-111/2007,
contido no Processo TC 884/2006 (fls. 1700/1704).
Às fls. 28 vem o então Conselheiro Relator, Marcos Miranda Madureira, manifestar o seu “De acordo” com o
opinamento técnico, remetendo os autos a área técnica
para prosseguir na instrução do feito, consumando-se às
fls. 29 o apensamento do processo nº TC 1632/2007 (Recurso de Reconsideração) aos presentes autos.
Instado a se posicionar vem o Ministério Público Especial
de Contas às fls. 34, por meio do Procurador de Contas
Luciano Vieira, oficiar para que seja anulado o despacho
de fls. 28 e de todos os atos posteriores em face dos ternos do artigo 2º da Resolução TC nº 182/02 - que reserva competência ao Plenário decidir sobre os recursos interpostos às suas decisões (no caso a Decisão Plenária TC
3108/2007 (fls. 46 – TC 1632/2007 – Recurso de Reconsideração), competência esta preservada pelo artigo 9º
da Resolução TC nº 261/13. Aduz, finalmente, pelo acatamento da ITR 125/2010 elaborada pela 8ª Controladoria Técnica (fls. 21/25), no sentido de não conhecimento
do presente Recurso de Revisão.
Memorais apresentados pelo responsável às fls. 47/60 e,
com base no despacho proferido pelo Relator, veio a 8ª
Secretaria às fls. 43 fazer a juntada dos mesmos aos autos, com base no art. 328 e seu parágrafo único da Resolução TC 261/2013.
Finalmente, às fls. 63/64, por meio da ITR 3/2016, em face do parecer exarado às fls. 34 pelo Dr. Luciano Vieira,
Procurador de Contas do Ministério Público Especial de
Contas, a 8ª Secretaria de Controle Externo, sugere seja

dado ciência ao Sr. Rogério Cruz e Silva, para formulação
de alegações em prazo a ser estabelecido, acerca da pretensão do Parquet de Contas.
Após veio o atual Conselheiro Relator por meio do Voto 07372/2017 dar ciência ao Sr. Rogério Cruz Silva, do
opinamento do Parquet de Contas, sendo elaborada a
Decisão 04793/2017 que trata da regularidade processual e do Despacho de fls. 28 e 34, do Conselheiro Marcos Miranda Madureira e do Ministério Público Especial
de Contas, sendo juntado aos autos os documentos de
fls. 95/115 pelo gestor e elaborada a Instrução Técnica
de Recurso 00150/2018 pelo Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas - NRC, que opina/conclui pela declaração de nulidade do despacho de fls. 28 e, consequentemente, da nulidade da ITR 34/2012, desprovimento das peças de fls. 47/60 e 95/114, nulidade do Parecer Prévio 33/2007, julgamento das contas com ressalva e, finalmente pelo arquivamento dos recursos de Reconsideração e Revisão.
Instado a se pronunciar, vem o Ministério Público Especial de Contas anuir integralmente as razões esposadas
pela unidade técnica, por meio do Parecer 3541/2018,
sendo os autos remetidos a este Conselheiro Relator.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Acerca do Recurso de Revisão de que trata estes autos – TC 6351/2007, de bom alvitre, antecipadamente,
à exemplo do critério de análise adotado pela Unidade
Técnica, tecer comentários e dirimir questões incidentais
surgidas quando do percurso processual dos presentes
autos. Vejamos:
DA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO DESPACHO DE FLS.
28
Bem se vê dos autos que o Recurso de Revisão convertido em RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO em 15/07/2010
pelo então Conselheiro Relator Marcos Miranda Madureira às fls. 28, de forma monocrática, embasado na ITR
www.tce.es.gov.br

125/2010 (fls. 27 - TC 1632/2007), foi recebido e processado como impugnação ao ACÓRDÃO 111/2007 (Processo de fiscalização - TC 884/2006 – fls. 1700/1704), sendo que já decidido pelo Plenário desta Corte pelo NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO, por meio da DECISÃO TC
3108/2007, de 21/08/2007.
Do fato, temos que flagrante a nulidade daquele ato
contido às fls. 28, porquanto prolatada nos autos do TC
nº 1632/2007 a Decisão Plenária TC 3108/2007. Assim,
nos termos do art. 2º da Resolução TC nº 182/02, somente ao Plenário desta Corte compete decidir sobre os
recursos interpostos às suas decisões, competência esta
mantida no artigo 9º da Resolução TC nº 261/13.
Assim, comungando com o entendimento manifestado às fls. 34 pelo Dr. Luciano Vieira, Procurador de Contas do Ministério Público Especial de Contas e a Unidade Técnica por meio da Instrução Técnica de Recurso
150/2018, incorporando a estas razões àqueles defendidas pelos experts daquelas áreas, reconheço a nulidade
do Despacho de fls. 28 destes autos, com fundamento
nos arts. 369 e 371 do RITCEES e, por extensão, também
reconheço a nulidade da Instrução Técnica de Recurso
ITR 34/2012 (Processo TC 1632/2007 – fls. 64/76).
Oportuno aqui esclarecer, conforme bem colocado pela Unidade Técnica quando de sua manifestação nos autos constante às fls. 121, que a irresignação do então
recorrente, fora interposto em face do Parecer Prévio
033/2007, recomendando à Câmara Municipal a rejeição das contas de responsabilidade do Sr. Rogério
Cruz Silva, emitido no Processo TC 1320/2006, que trata da Prestação de Contas Anual daquele gestor, exercício 2005.
Observo, ainda, que com relação ao Acórdão TC
111/2007 – TC 884/2006, relativa a Auditoria Ordinária
não apresentado qualquer recurso, sendo o Sr. Rogério
Cruz Silva apenado com multa no valor de 1500 VRTE,
bem como condenado a ressarcir ao erário municipal a
importância equivalente a 41.927,81 VRTE´s (quarenta e
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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um mil, novecentos e vinte e sete VRTEs e oitenta e um
centésimos).
DA INTEMPESTIVIDADE DAS PEÇAS CONSTANTES ÀS
FLS. 47/60 e 95/114 AO RECURSO INTERPOSTO EM
31/08/2007
Oportuno, registrar que relativamente ao PARECER PRÉVIO 033/2007 (Sessão Ordinária de 08/02/2007), foi apreciada a Prestação de Contas - Processo TC 1320/2006,
sendo interposto pelo Sr. Rogério Cruz da Silva, as seguintes peças processuais: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sendo negado provimento - Processo 6521/2007 e
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – TC 1632/2007, sendo
negado conhecimento por meio da Decisão 3108/2007.
Em 31/08/2007 interposto o RECURSO DE REVISÃO, objetivando a reforma da Decisão Plenária TC 3108/2007
sendo que patenteada sua intempestividade por meio
da ITR 125/2010 (fls. 21/25). Em 14/07/2015 juntado
aos autos documento titulado “memoriais” (fls. 47/60),
aduzindo, novamente a reforma daquele Parecer Prévio
033/2007 e não da Decisão Plenária TC 3108/2007.
Em atendimento a Decisão Plenária 4793/2017 (fls.
78/84) destes autos, com o fito de estabelecer o contraditório e a ampla defesa, veio este Relator notificar o
Sr. Rogério Cruz e Silva para, além de regularizar sua representação processual, manifestar-se acerca da arguição de nulidade apresentada pelo Ministério Público Especial de Contas em face do Despacho de fls. 28, vindo
o Recorrente apresentar a manifestação de fls. 95/114
onde, reafirmando os atos então praticados nos autos e
tecendo considerações acerca da nulidade arguida, vem
incluir novas razões de defesa acerca do pedido de reforma do Parecer Prévio TC 033/2007.
Do fato, bem arguido pelo Auditor de Controle Externo,
Gladson Carvalho Lyra, às fls. 127, com destaque nosso,
que
“Pois bem, muito embora este Tribunal tenha por primado a busca da verdade real isto não significa o abando-

no da forma e do rito processuais. Nesse ponto deve-se
asseverar que a interposição de recurso acarreta a preclusão consumativa conforme expressamente previsto
no parágrafo único do art. 152 da LC 621/2012, de sorte
que, passado o prazo de interposição do recurso, com a
sua apresentação ou não, descabe ao Recorrente pretender acrescer ou reformular suas razões recursais. Entendimento em sentido diverso acarretaria a negativa de
vigência à Resolução TC 261/2013 (RITCEES) e à Lei Orgânica desta Corte (LC 621/2012, alem de desvirtuar o rito
processual a ser observado no processamento dos recursos interpostos em face de deliberações deste Sodalício”.
Desta fala, pouco ou quase nada nos resta aduzir acerca do documento juntado pelo Recorrente às fls. 95/114
datado de 18/01/2018, vez que pretende o Recorrente,
num novo recurso, “completar” as razões recursais apresentadas na peça de fls. 01/05 datada de 18/05/2007,
esgotado o prazo regimental, além do que verifica-se
das alegações trazidas naquele documento que o mesmo visa, unicamente, desconstituir o Parecer Prévio TC
033/2007, não tendo nenhuma pertinência ao assunto
tratado na Decisão Plenária TC 3108/2007.
Do arguido, acompanho a Unidade Técnica e o Ministério Público Especial de Contas no sentido de não conhecer as razões recursais constantes das peças de fls. 47/60
e 95/114, pois intempestivas e atingidas pelo efeito da
reclusão consumativa.
DA NULIDADE DO PARECER PRÉVIO TC 033/2007
Quanto a proposição da Unidade Técnica, com a anuência do Ministério Público Especial de Contas, acerca da
constatação de que a emissão do Parecer Prévio TC
33/2007 Técnico deu-se com error in procedendo, acompanho em todos os seus termos a manifestação técnica – Instrução Técnica de Recurso 150/20218, mais precisamente as ponderações constantes às fls. 128/137
onde demonstrado, de forma cabal e cristalina, que mister se faz a declaração de nulidade do Parecer Prévio
TC 33/2007, emitido nos autos do TC 1320/2006 que
www.tce.es.gov.br

trata da Prestação de Contas de Governo do Sr. Rogério
Cruz Silva, com base no art. 367, caput da Resolução
261/2013 (RITCEES), preservando-se os atos processuais
instrutórios praticados anteriormente à sua edição, não
inquinados da mesma causa de nulidade.
Disso, consequentemente, há que se proceder, também,
a declaração de nulidade da Instrução Técnica Conclusiva ITC 179/2007 ante o vício insanável constatado, consistente na apreciação nas “contas de governo” do Prefeito Municipal, das irregularidades que foram reconhecidas no Acórdão TC 111/2007 prolatado em sede de
processo de fiscalização – Proc TC 884/2006, referentes a
“atos de gestão”, praticados por aquele alcaide, na qualidade de Ordenador de Despesas.
Do fato, bem se constata dos autos que relativamente
as “Contas de Governo” deveria ser considerada, única e exclusivamente, para elaboração do Parecer Prévio
a Análise Contábil Conclusiva ICC 4/2007 da 6ª Controladoria Técnica que concluiu pela REGULARIDADE COM
RESSALVA DAS CONTAS, quanto ao aspecto técnico contábil, emitido nos autos do TC 1320/2006 e constante às
fls. 852/864.
Esgotados os incidentes processuais, passo a análise do
RECURSO DE REVISÃO de que trata os presentes autos
sem que para tanto, haja necessidade de maiores argumentos a serem expendidos por esta Relatoria, dado a
profundidade como analisada a questão por meio da Instrução Técnica de Recurso 150/2018, as quais venho
anuir integralmrente, como se aqui estivessesse transcrita
Acerca de seu cabimento o mesmo se mostra factível
uma vez interposto em razão do não conhecimento do
Recurso de Reconsideração (TC 1632/2007 – Decisão
Plenária 3108/2007), fulcrado no artigo 129, caput, da
Resolução TC 182/2002, que assim se encerra: “Do Parecer Prévio emitido sobre as contas do Prefeito caberá recurso de reconsideração, dentro do prazo de trinta dias”.
Porém, observo dos Recursos interpostos – ReconsidSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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eração (TC 1632/2007) e Revisão (TC 6351/2007) que
o pretendido pelo recorrente é a reforma do Parecer Prévio TC 033/2007, constante no processo TC
1320/2006 – Prestação de Contas Anual de Prefeito,
que em razão dos fatos apontados anteriormente acerca do vício insanável constante naquela peça processual,
não nos motiva a examinar os demais pressupostos processuais quanto a sua admissibilidade, julgando prejudicado seu conhecimento e apreciação das razões recursais, pois os mesmos serão alçancados com a declaração
de nulidade do Parecer Prévio 033/2007 e emissão de
nova deliberação recomendando a regularidade com
ressalva das contas relativas ao exercício de 2005, do
Sr. Rogério Cruz Silva. Deste fato, mister se faz sejam
os mesmos arquivados, com espeque no art. 330, IV da
Resolução 261/2013.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
já expostas, em:
1.1. RECONHECER e DECLARAR a NULIDADE DO DESPACHO DE FLS. 28 destes autos, com fulcro no caput do art.
367, bem como ESTENDER OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO
DE NULIDADE À INSTRUÇÃO TÉCNICA DE RECURSO ITR
34/2012 constante dos autos TC 1632/2007, com fundamento nos arts. 369 e 371, face sua correlação com
o referido despacho de fls. 28, inquinado de vício insanável;
1.2. NÃO CONHECIMENTO das razões recursais manifestadas nas peças juntadas aos autos às fls. 47/60 e
95/114, por intempestivas e atingidas pelos efeitos da

preclusão consumativa, com fulcro no parágrafo único
do artigo 152 da Lei Complementar 621/2012;
1.3. DECLARAR A NULIDADE DO PARECER PRÉVIO emitido nos autos do TC 1320/2006 que trata das contas de
governo do Sr. Rogério Cruz Silva, no exercício de 2005,
ante a verificação de vício insanável consistente na repercussão de irregularidades inerentes a atos de gestão
no julgamento de “contas de governo” de prefeito municipal, bem como DECLARAR A NULIDADE DA INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA ITC 179/2007, mantidos os atos processuais instrutórios não inquinados de
nulidade, com fulcro nos artigos 367, caput e 369, § único, da Resolução 261/2013;
1.4. Pela EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO relativo à
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, EXERCÍCIO DE 2005, recomendando à
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA o julgamento pela REGULARIDADE COM RESSALVA das contas do Sr. Rogério
Cruz Silva, embasado na Instrução Contábil Conclusiva
ICC 4/2007 constante no TC 1320/2006 às fls. 852/864;
1.5. CONSIDERAR PREJUDICADOS o presente RECURSO DE REVISÃO e o RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
(TC 1632/2007), em razão da declaração de nulidade
do Parecer Prévio TC 033/2007 e emissão de novo Parecer Prévio nos autos do TC 1320/2006, PROCEDENDO-SE
AOS SEUS ARQUIVAMENTOS com fundamento no art.
330, V, da Resolução nº 261/2013:
1.6. Seja dada CIÊNCIA aos nobres causídicos indicados
pelo Sr. ROGÉRIO CRUZ SILVA indicados às fls. 115 dos
autos, do teor da decisão final a ser proferida, em conformidade com o disposto no art. 359, § 8º , da Res. TC
261/2013 (RITCEES).

sidente), 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
PARECER PRÉVIO TC-095/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05400/2011-2, 02440/2010-3
Classificação: Recurso de Reconsideração

2. Unânime.

UG: PMMS - Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul

3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Recorrente: ANGELO GUARCONI JUNIOR

4. Especificação do quórum:

Procuradores: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (prewww.tce.es.gov.br
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(OAB: 15786-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – DAR
PROVIMENTO – REFORMULAR PARECER PRÉVIO Nº
25/2011 – APROVAÇÃO COM RESSALVAS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
I - RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Ângelo Guarçoni Junior, Prefeito Municipal de Mimoso do Sul, no exercício de 2009,
em face do Parecer Prévio TC 025/2011, que recomenda
ao Legislativo Municipal a rejeição das contas apresentadas pelo recorrente, tendo em vista as seguintes irregularidades.
1 – Ausência dos estratos bancários, emitidos por instituições financeiras, com saldo em 31/12/2009 compatíveis com os Anexos 13 e 14, inclusive das contas com
saldo contábil e bancário igual a zero;
2 – Déficit orçamentário no valor de R$ 1.159.981,73,
acarretando um déficit financeiro transferido para o
exercício seguinte, comprometendo o orçamento do
Município.
Por meio da Instrução Técnica de Recurso 153/2012 (fls.
383/388) a SecexRecusos opinou pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo não provimento, consoante
Manifestação Contábil de Recurso – MCR 09/2012.
Após, os autos integraram a pauta de julgamento da 16ª
sessão ordinária do Plenário, realizada em 30 de maio
de 2017, quando foi realizada sustentação oral, sendo juntadas as notas taquigráficas e documentação (fls.
395/528), razão pela qual, os autos foram remetidos à
unidade técnica, que por meio da Manifestação Técnica 01064/2017, entendimento corroborado na Instrução
Técnica de Recurso 00165/2017 (fls. 553/557), conclui
nos seguintes termos:
IV. CONCLUSÃO

Com base nos elementos aqui expostos, opina-se, quanto aos requisitos de admissibilidade, pelo CONHECIMENTO do presente recurso, nos termos da ITR n. 153/2012.
No que tange ao mérito das alegações trazidas na sustentação oral, quanto aos aspectos técnico-contábeis,
opina-se pelo NÃO PROVIMENTO do presente recurso,
nos termos da Manifestação Técnica 1064/2017, de fls.
531/551, exarada pela Secretaria de Controle Externo de
Contas.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do
Parecer 04324/2017, anuiu à proposta contida na Instrução Técnica de Recursos ITR 00165/2017, pugnando
pelo não provimento do recurso.
Após, vieram os autos conclusos a este Relator.
II - FUNDAMENTAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Em consonância com a Instrução Técnica de Recurso
153/2012(fls. 383/387), constata-se que os requisitos de
admissibilidade, quais sejam: o cabimento, o interesse
recursal, a legitimidade e a tempestividade restam regularmente atendidos, motivo pelo qual deve o presente
recurso ser conhecido.
DO MÉRITO
Ausência dos Extratos bancários, emitidos por instituições financeiras, com saldo em 31/12/2009 compatíveis
com os Anexos 13 e 14, inclusive das contas com saldo
contábil e bancário igual a zero:
Conforme se verifica nos autos TC 2440/2010, o Recorrente teve suas contas julgadas irregulares em decorrência do apontamento pela unidade técnica que ao analisar os documentos que compuseram a Prestação de
Contas, confrontando o saldo contábil apresentado no
Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras e
Conciliações e Extratos Bancários na conta corrente BB
31401017-3 observou a ausência de extratos bancários
emitidos por instituições financeiras, apresentando uma
diferença de R$ 16,43 (dezesseis reais e quarenta e três
www.tce.es.gov.br

centavos).
Em sede recursal o Recorrente informa que as contas
bancárias apresentavam saldos zerados, e que a maioria das contas estavam sem movimentação e/ou foram
encerradas no exercício de 2009, porém continuam sendo relacionadas no fluxo de caixa do Município de Mimoso do Sul.
Informa que já solicitou ao setor competente para deixar
de relacioná-las no fluxo de caixa.
Por fim, fez acostar Declaração das Instituições Financeiras, Extrato Bancário e Fluxo de Caixa do ano de 2009.
A unidade técnica analisando a documentação acostada,
informa que somente foram trazidas aos autos extratos e
conciliações das contas bancárias existentes na CEF, não
logrando êxito em elidir a irregularidade.
Decerto que não restou demonstrada pelos documentos
acostados aos autos e analisados pelo corpo técnico de
que a documentação acostada pelo Recorrente apresentou saldo zerado no final do exercício de 2009 revelando
que o Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras não retratam a situação financeira exata do Município.
Contudo, esta Corte de Contas já vem manifestando entendimento que a ausência de extratos bancários que
apontam divergências, por si só não é capaz de contaminar as contas quando não representar danos econômicos e, ainda, por entender que esta formalidade é ato
técnico de competência do servidor da área contábil, como me permito a transcrever os excertos abaixo:
PARECER PRÉVIO TC-008/2013
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Mantenópolis, relativa ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Senhor (...), Prefeito Municipal no período em
questão.
(...)
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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III.2 Ausência de Extrato Bancário acompanhado da
Conciliação Bancária
Em análise inicial a área técnica apontou a inexistência
de vários extratos de contas diversas do jurisdicionado
(fls.729), que por consequência se arvorou pedido de
apresentação de tais documentos, tendo em vista o que
alude a Res.TCE/ES 182/02, Art. 127, inc.III, c.
(...)
III.2.b) Análise Da Área Técnica
A Área Técnica apontou que apesar do extrato ter sido
enviado em atendimento a citação, o saldo final constante no respectivo documento não integrou as disponibilidades financeiras, bem como, não fora enviado a conciliação bancária da referida conta, portanto, conclui-se
pela manutenção da irregularidade.
(...)
III.2.c) Fundamentação Do Voto
Assiste razão a área técnica quanto à constatação em tela. Contudo, é preciso explanar alguns pontos a fim de
verificar o ato que, a princípio, carece de alcance ao responsável direto, visto que tal formalidade é ato técnico
de pura competência do servidor da área contábil.
O ato de contabilização do saldo da conta bancária é dispositivo contido nas NBC, em forma de Demonstrações
Contábeis (NBC T 16.6), logo, inexistia obrigatoriedade
de requisição, mesmo porque até a apresentação do referido extrato não se tinha conhecimento efetivo do saldo, portanto, o extrato deveria ter vindo acompanhado
dos lançamentos contábeis inerentes.
Entretanto, pelas razões de direito, visto que o referido profissional não foi citado inicialmente e nem lhe foi
oportunizado o direito de defesa, entendo necessário
expedir recomendação ao jurisdicionado para que qualifique o seu corpo técnico para fins de atendimento às
Normas Brasileiras de Contabilidade Pública.
Ademais, consultando o Sistema Informatizado de Su-

porte a Auditoria – SISAUD referente o exercício de 2010,
especificamente o Relatório de Movimentos Bancários
Conciliados – CONCIBAN, verifiquei que consta contabilizado o saldo de R$ 80.137,20 na Conta Bancária
18.451.104 A,(...)

Alegam os responsáveis que a ausência de extrato e a divergência de R$ 1.498,89, foram regularizados em 2009,
por meio dos documentos 2009NL00059, 00060, 00533
e 00263, conforme esclarecido ao Tribunal por meio do
ofício OF/SEPSUBEO/Nº 002/2010.

(...)

De acordo com a arguição da SecexContas, “essas distorções não podem ser consideradas relevantes do ponto
de vista material, visto que é pouco representativa frente à situação patrimonial de R$ 951.314,46 e não representou danos econômicos à Secretaria”. Desta forma,
entende que o julgamento da prestação de contas anual deve-se pautar, além de outros princípios que regem a
administração pública, pelos da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante desta evidência, verifiquei que houve o registro
contábil, mesmo que em momento oportuno o gestor
não tenha apresentado a conciliação bancária.
Ressalto que o valor apresentado no extrato e na conciliação bancária via SISAUD não foi refletido no Disponível, entretanto por entender que o ato tem característica formal e que pode ser refeito, ou seja, o lançamento
contábil do saldo do extrato é passível de indicação na
contabilidade em conta própria, afasto a irregularidade.
Processo: 2160/2011    Data da sessão: 21/02/2013  
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun   Natureza: Controle Externo > Contas > Prestação de Contas >
Prefeito > Prestação de Contas Anual de Prefeito
ACÓRDÃO TC-125/2017 – PLENÁRIO
O presente feito cuida de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, em
face do Acórdão TC 152/2012, prolatado nos autos do
Processo TC 1682/2009, que julgou regular com ressalva
a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de
Economia e Planejamento, relativa ao exercício de 2008,
sob a responsabilidade de (...).
1 – Ausência de extrato bancário para a conta aplicação
1.1.1.3.04.02 e divergência de R$ 1.498,00 a menor registrado na contabilidade em relação à conciliação:
Aponta o Ministério Público de Contas, que a própria
área técnica evidenciou a existência de irregularidade e
ressalva a sua gravidade quando diz que “quanto aos valores de R$ 1.261,20 e R$ 346,04, apesar de os mesmos
terem sido incluídos a posteriori no exercício de 2009, a
prestação de contas do exercício analisado, não demonstra a real composição do Ativo Disponível do órgão”.
www.tce.es.gov.br

Nesta linha, entendo da mesma forma explanada pela SecexContas, pela mantença do Acórdão TC0152/20112, pelas razões já esposadas na Manifestação
Técnica 00801/2016 e no r.voto do ilustre relator de piso. Ressaltando que a apesar da ocorrência de irregularidade, a presente não é suficiente para infamar as contas analisadas.
Processo: 5731/2012    Data da sessão: 21/02/2017  
Relator: João Luiz Cotta Lovatti   Natureza: Controle
Externo > Recurso > Recurso de Reconsideração > Recurso de Reconsideração.
Assim mantendo o entendimento já esposado por este
Tribunal, embora constatada a irregularidade, esta não
possui o condão de macular as contas apresentadas.
Déficit Orçamentário no montante de R$ 1.159.981,73,
acarretando um déficit financeiro transferido para o
exercício seguinte, comprometendo o orçamento público:
Confrontando a Receita Arrecadada com a Despesa Orçamentária Executada, a unidade técnica apurou Déficit
Orçamentário no valor de R$ 1.159.981,73, transferindo
esta dívida para o exercício seguinte, comprometendo o
orçamento do exercício subsequente.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Em sede recursal o argumentou o Recorrente que o Município de Mimoso do Sul, no início do ano foi atingindo
por fortes chuvas ocasionando desequilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa executada, não realizando
medidas decorrentes do artigo 40 da Lei 4.320/64 – por
ser uma administração iniciando seu mandato - acarretando no déficit orçamentário. Assim o Município decretou situação de emergência no período de janeiro a julho de 2009.
Ciente do déficit orçamentário, buscou o Recorrente
adotar medidas visando o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, limitando investimentos, deixando de realizar festividades tradicionais, dentre outros.
Trouxe considerações acerca da queda de arrecadação
vivida naquela ocasião, demonstrando através de quadros comparativos que no final do exercício de 2010
(posterior ao ora analisado) apurou-se o superávit orçamentário de R$ 252.296,09.
A unidade técnica analisando a manifestação recursal
ressaltou que os contratos amparados pelos Decretos
decorrentes da calamidade pública não vieram acompanhados das notas de empenho e, mesmo com o abatimento das despesas restaria um déficit orçamentário de
R$ 415.407,66.
Em sede de defesa oral, repisou os argumentos inicialmente trazidos, acrescentando que em março do mesmo ano (2009) o Município novamente sofreu inundação fazendo com que muitas reconstruções se perdessem requerendo seu refazimento ocasionado aumento
das despesas.
Fez acostar documentos referentes a empenhos das despesas diretamente relacionadas aos decretos de calamidade pública.
Quanto ao valor remanescente do déficit apontado pela
unidade técnica, informou que houve aumento de maiores gastos de combustível, energia elétrica, pessoal den-

tre outros para minimizar os efeitos da chuva e que, sendo o primeiro ano de mandato, o orçamento não foi elaborado em sua gestão não estando previsto a situação
de emergência então vivenciada.
Por fim, ressalta que o valor remanescente representa
1,13% sobre a receita arrecadada, trazendo precedente desta Corte de Contas constante do TC 2498/04 e TC
841/14, que foi emitido parecer prévio entendendo pela
possibilidade de afastar o déficit orçamentário quando o
percentual é de pequena monta.
A equipe de auditoria analisando os empenhos trazidos em sede de recurso, concluiu que houve justificativa do déficit orçamentário, remanescendo o valor de R$
415.407,66.
Pois bem.
Compulsando os autos, restou devidamente comprovado que o Recorrente em seu primeiro ano de mandato deparou-se com situação anormal decorrente de intensas chuvas na região sendo necessária a decretação
de calamidade pública, gerando despesas em montante considerável, trazendo como consequência um déficit orçamentário.
Também restou provado nos autos que, diante da documentação acostada em sede de defesa oral, remanesceu, tão somente o valor de R$ 415.407,66 de débito orçamentário que corresponde a 1,13% sobre a receita arrecadada, que ao meu sentir, estou convencido de que o
indicador de déficit, isoladamente, não implica em desequilíbrio das contas, significando irresponsabilidade na
gestão fiscal.
Então como razão de decidir é razoável verificar quanto tempo (dias) da receita futura do município será comprometida pelo déficit de R$ 415.407,66 apresentado
no exercício em análise:
Arrecadação Anual Consolidada
(-) Arrecadação o Instituto de Previdência
www.tce.es.gov.br

36.576.768,74
(1.929.104,62)

Arrecadação Anual (a)
Média diária (a /365 dias)

34.647.664,12
94.925,10

Tem-se então que a média de arrecadação diária do município é de R$ 94.925,10. Desta forma, o déficit apurado representa 4,37 dias da arrecadação do município no
exercício de 2010, o que a meu ver pode ser considerado inexpressivo.
Não obstante, convém ressaltar que conforme se denota da análise da equipe técnica nos autos TC 2440/2010,
o que se refere às Despesas com Pessoal, conclui-se que
foram observados e cumpridos os limites legal e prudencial estabelecidos na Lei Complementar 101/00. Assim também, constata-se que os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo, estão de acordo com o percentual previsto na
Constituição Federal.
Observo, ainda, no Relatório Técnico nº 157/2010, constante dos autos TC 2440/2010, que quanto à aplicação
de recursos na manutenção e no desenvolvimento do
ensino, e aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, aponta que o município cumpriu os limites constitucionais.
Ante o exposto, adotando o princípio da razoabilidade,
considerando o baixo percentual do déficit orçamentário apresentado no exercício de 2009, levando ainda em
consideração que diante do estado de calamidade pública vivenciada no primeiro ano de mandato do Recorrente, o mesmo adotou medidas visando minimizar os prejuízos sofridos no início do ano ora em análise, entendo
que a presente irregularidade possa ser tolerada.
Ante o exposto, divergindo do posicionamento externado pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que este Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
já expostas, em:
1.1. CONHECER do presente recurso por restarem presentes os requisitos do artigo 164 da Lei Complementar
nº 621/2012, como também sua tempestividade;
1.2. DAR PROVIMENTO TOTAL quanto ao mérito para
o fim de reformular o Parecer Prévio 25/2011 recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do senhor ÂNGELO GUARÇONI JÚNIOR, Prefeito Municipal de Mimoso do Sul, no exercício
de 2009, nos termos do art. 80, II, da Lei Complementar
n.º 621/2012 c/c o art. 132, inciso II, do Regimento Interno.
1.3. REMETER os presentes autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, nos termos do art.
62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.4. DAR ciência aos interessados;
1.5. ARQUIVAR após trânsito em Julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, vencido
o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que
negou provimento ao recurso, mantendo a rejeição das
contas, acompanhando a área técnica e o MPEC.
3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO 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
Lido na sessão do dia: 13/11/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
PARECER PRÉVIO TC-121/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06540/2017-1, 05694/2017-8, 03139/20171,
01527/2017-6,
01457/2017-4,01165/20171,
01164/2017-6,
01081/2017-7,
00205/20171,
10340/2016-7,
08812/2016-2,
08519/20166,
08518/2016-1,
05948/2016-8,
05245/20165, 04733/2016-4, 03949/2016-9, 03948/2016-4,
02211/2016-1, 00880/2016-4, 00878/2016-7
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: ES - Governo do Estado do Espírito Santo
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Procuradores: BRUNO FUNCHAL, ERFEN JOSÉ RIBEIRO
SANTOS
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PARECER PRÉVIO –
PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA A DETERMINAÇÕES E
www.tce.es.gov.br

RECOMENDAÇÕES – CONHECIMENTO EM RELAÇÃO ÀS
DETERMINAÇÓES – NÃO CONHECIMENTO EM RELAÇÃO
ÀS RECOMENDAÇÕES – DAR PROVIMENTO PARCIAL EM
RELAÇÃO ÀS DETERMINAÇÕES – MANTER DETERMINAÇÃO DO ITEM 3.4.1 – PERDA DO OBJETO DO ITEM 3.1.8
– ARQUIVAR APÓS PROVIDÊNCIAS DO ART. 121 DO REGIMENTO INTERNO – ARQUIVAR.
O EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Este processo trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo Paulo César Hartung Gomes, assistido pelo Procurador Geral do Estado, Sr. Erfen José
Ribeiro Santos e pelo Secretário de Estado da Fazenda, Sr. Bruno Funchal, em face do Parecer Prévio TC066/2017-Plenário, constante dos autos do processo TC
n. 3139/2017 em apenso, que, por maioria, recomendou
à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo a
aprovação das contas do Chefe do Poder Executivo Estadual, relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do recorrente, bem como expediu determinações
e recomendações ao Governo do Estado do Espírito Santo.
Devidamente notificado, o Chefe do Executivo Estadual
interpôs o presente Recurso de Reconsideração, com o
objetivo de retirar do Parecer Prévio que recomendou a
aprovação de suas Contas algumas das determinações e
recomendações nele contidas.
A relatoria foi definida nos moldes regimentais, conforme sorteio realizado na 32ª sessão ordinária de 2017
do Plenário desta Corte, ocorrida em 19/09/2017 e em
seguida instituiu-se a Comissão Técnica por meio da Portaria N n.072, de 24 de outubro de 2017, publicada no
Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de 25/10/2017,
para analisar e emitir Relatório Técnico de Recurso.
A Segex Recursos emitiu então a Instrução Técnica de
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Recurso 317/2017, cuja conclusão foi no sentido do não
conhecimento do recurso quanto às recomendações, do
conhecimento quanto às determinações e, no mérito,
pela negativa de provimento.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
6464/2017 anui à proposta contida na Instrução Técnica
de Recurso 317/2017.
Assim vieram os autos a este Gabinete para proferimento de voto.
É o relatório.
2. Fundamentação
2.1 Quanto aos pressupostos recursais e admissibilidade do recurso
Observa-se, inicialmente, que a parte é capaz e possui legitimidade processual.
De acordo com informações prestadas pela Secretaria
Geral das Sessões, por meio do despacho 54377/20173, o Parecer Prévio TC-066/2017 foi publicado no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal em 31/07/2017, considerando-se publicado no dia 01/08/2017, por força dos
artigos 62 e 66, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n. 621/2012 – LOTCEES e interposto o recurso em
30/08/2017, do que decorre ser o mesmo tempestivo,
nos termos do artigo 62, III c/c artigo 66, IV e artigo 164,
todos da LOTCEES.
A Instrução Técnica de Recursos ITR 317/2017, no que
tange ao interesse, observado a partir do binômio necessidade/adequação, tece considerações, conforme se
transcreve:
Desse modo, questão propedêutica a ser analisada é a
natureza das recomendações e determinações expedidas por este Tribunal de Contas:
II.1. QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES
O vocábulo recomendação está intrinsecamente relacionado ao termo conselho, que se usa para advertir, para avisar, em ação de reverência e cortesia a seu desti-

natário.
No âmbito dos Tribunais de Contas, a recomendação é
um instrumento utilizado “para a correção das deficiências verificadas no exercício do controle externo, visando ao aprimoramento da gestão dos recursos públicos”.
Logo, as recomendações exaradas por este Tribunal de
Contas, incluindo aquelas contidas no Parecer Prévio TC066/2017, nada mais são do que orientações e diretrizes, desprovidas de caráter impositivo e, por consequência, incapazes de alcançar a esfera jurídica do jurisdicionado, a quem cabe avaliar a oportunidade e a conveniência de adotá-las.
Em artigo publicado no sítio eletrônico da Audicon, o
Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado
do Amazonas Alípio Reis Firmo Filho explica que o termo
recomendar “carrega consigo um forte conteúdo de voluntariedade”, ou seja:
[...] quem recebe uma recomendação poderá ou não
acatá-la visto que se trata apenas de um aconselhamento, isto é, algo sujeito à esfera da discricionariedade de
seu destinatário. Nesse caso, o não acatamento do que
foi recomendado não poderá ser censurado por quem
proferiu a recomendação uma vez que seu destinatário optou (legitimamente) por uma das duas únicas soluções postas à sua disposição, qual seja, a de não acatar o que foi a ele recomendado. Afinal de contas, trata-se tão-somente de uma recomendação. Nada mais. (grifos originais)
Desse modo, infere-se a existência de certa flexibilidade quanto à implementação das recomendações expedidas pelos Tribunais de Contas, porquanto os destinatários podem atendê-las por meios diferentes daqueles sugeridos, desde que demonstrem o atingimento dos mesmos objetivos. Os gestores podem, inclusive, deixar de
cumpri-las em razão de circunstâncias específicas, desde
que devidamente motivadas.
Uma vez caracterizadas como sugestões de aperfeiçoawww.tce.es.gov.br

mentos procedimentais, resta evidente que as recomendações não geram sucumbência à parte, razão pela qual
não validam o pressuposto processual do interesse recursal.
Registre-se que não se trata de elucubração teórica, porquanto, na prática, o Tribunal de Contas da União – TCU
já consolidou o entendimento de que as recomendações
expedidas por aquela Corte não geram sucumbência à
parte e, portanto, não ensejam pretensão recursal, conforme se extrai dos seguintes enunciados:
ENUNCIADO: Se os atos fiscalizados forem de natureza
discricionária, praticados de forma motivada e visando
satisfazer o interesse público, a atuação do TCU limita-se
à emissão de recomendações. Não se conhece, por meio
de decisão monocrática do relator, de recurso contra recomendação, por não haver sucumbência.
Acórdão 1159/2014 – Plenário. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Relator: RAIMUNDO CARREIRO. Data da sessão:
07/05/2014.
ENUNCIADO: As recomendações formuladas pelo Tribunal não tem caráter vinculativo, sendo, portanto, irrecorríveis, pois não impõem qualquer sucumbência aos seus
destinatários.
Acórdão 414/2010 – Plenário. RELATÓRIO DE AUDITORIA. Relator: JOSÉ JORGE. Data da sessão: 10/03/2010.
ENUNCIADO: Em face de sue caráter não impositivo, as
recomendações expedidas pelo TCU não geram sucumbência às partes, sendo, dessa forma, incabíveis os recursos destinados a revê-las.
Acórdão 4098/2008 – Primeira Câmara. RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO. Relator: MARCOS VINICIOS VILAÇA.
Data da sessão: 04/11/2008.
ENUNCIADO: Não cabem recursos contra recomendações do TCU.
Acórdão 688/2007 – Plenário. PEDIDO DE REEXAME. Relator: AROLDO CEDRAZ. Data da sessão: 25/04/2007.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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ENUNCIADO: A expedição de recomendação não gera
qualquer sucumbência, ante seu caráter não impositivo,
ausente, pois, interesse recursal em desconstituí-la.
Acórdão 207/2007 – Plenário. PEDIDO DE REEXAME. Relator: AROLDO CEDRAZ. Data da sessão: 28/02/2007.
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal – STF também já se posicionou ao deixar de conhecer de mandado
de segurança impetrado contra recomendação do TCU,
conforme se depreende do Voto do Ministro Sydney Sanches, proferido no MS nº 21715-4/RS, abaixo reproduzido parcialmente:
Ora, quanto a simples diligências determinadas, ou meras recomendações feitas, pelo Tribunal de Contas da
União, sem caráter de julgamento propriamente dito, ou
de determinação, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido sua competência originária, para julgar mandado de segurança que impugne
tais deliberações. (grifos originais)
Considerando que no caso em análise inexiste sucumbência para o recorrente no que diz respeito às recomendações proferidas no parecer objurgado e, por consequência, a sua modificação nos termos propostos não
revela o binômio utilidade/necessidade, necessário ao
recurso.

dos Tribunais de Contas, as determinações expedidas pelos Tribunais de Contas também se tratam de instrumento utilizado para corrigir deficiências apuradas no exercício do controle externo, “quando detectado vício de antijuridicidade”. Ainda de acordo com o referido Manual:
Consoante a obrigatoriedade estabelecida no inciso IX
do art. 71 da Constituição, cuja norma é de caráter geral, abrangente de todo o procedimento de controle efetuado pelo Tribunal de Contas, deve ser assinado prazo
para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sempre que verificada ilegalidade.
Assim, nos procedimentos de auditoria, de emissão de
parecer prévio, de julgamento de contas ou de apreciação de legalidade, quando for constatada ilegalidade que
enseje modificação ou sustação de ato, mesmo que resulte em decisão com fixação de débito e aplicação de
multa, o Tribunal de Contas terá de assinar prazo para
que sejam adotadas as providências determinadas pela decisão, no sentido de ser restabelecida a legalidade
rompida.

Registre-se, por fim, que esta Corte de Contas já se posicionou pelo não conhecimento de recurso acerca de recomendações, posicionamento este encartado no Parecer Prévio TC - 90/2017.

Verifica-se, no que tange às determinações expedidas
pelos Tribunais de Contas, que inexiste margem para o
gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de adotá-las. Isso porque as determinações possuem caráter
coercitivo, sendo que o não atendimento comporta em
consequências gravosas para a esfera jurídica do responsável.

Portanto, sugere-se o não conhecimento das razões recursais apresentadas com o objetivo de excluir do Parecer Prévio 066/2017-Plenário as recomendações nele
contidas.

Logo, é inconteste a presença da sucumbência quanto às determinações proferidas no Parecer Prévio TC066/2017, estando presente o interesse recursal quanto às mesmas.

II.2. QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES
Se por um lado as recomendações invocam o sentimento de voluntariedade, as determinações, por outro, invocam o da imperatividade.

Portanto, sugere-se o conhecimento das razões recursais
apresentadas para análise do respectivo mérito, somente quanto às determinações contidas no Parecer Prévio
TC-066/2017.

De acordo com o Manual de Boas Práticas Processuais

II.3. CONCLUSÃO
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, no que tange à admissibilidade do recurso interposto, opina-se:
a) pelo NÃO CONHECIMENTO das razões recursais apresentadas com o objetivo de excluir do Parecer Prévio TC066/2017 as recomendações nele contidas, ante a ausência do binômio utilidade/necessidade;
b) pelo CONHECIMENTO das razões recursais apresentadas em face das determinações contidas no Parecer Prévio TC-066/2017, por estarem presentes todos os pressupostos recursais.
2.2 Quanto ao mérito
Adoto, como motivação de voto, a argumentação de mérito contida na Instrução Técnica de Recurso 317/2017,
que passo a transcrever:
Passa-se à análise meritória, obedecendo à sequência
das alegações apresentadas na exordial, bem como observando o atendimento aos pressupostos recursais acima analisados.
Observa-se apenas que embora o Recorrente faça suas alegações referindo-se às determinações seguindo
a numeração do Voto do Relator, este Relatório Técnico seguirá a numeração contida no Parecer Prévio TC066/2017.
Informa-se também que serão abordadas questões atinentes ao Processo TC - 1081/2017, que trata do Monitoramento das determinações do Parecer Prévio de 2015
(Processo TC - 3532/2016).
III.1. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.1 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.1.1 Por intermédio do IPAJM, com base no § 1º do
art. 40 da LC 282/2004 c/c o art. 1º, inciso I, da Lei
9.717/1998, que a partir da elaboração do próximo estudo atuarial do Fundo Financeiro, além da projeção consolidada já realizada pelo IPAJM, realize também a projeção, para os próximos 75 anos, do fluxo das receitas
e despesas individualizadas por Poder e órgãos autônomos e que, no Balanço Atuarial do Fundo Financeiro,
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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demonstre o valor da conta de “cobertura de insuficiências financeiras” de benefícios concedidos e a conceder,
discriminada por Poder/Órgão, com vistas a dar instrumentos aos Poderes para planejar suas políticas de pessoal sem perder de vista os limites de pessoal exigidos
pela LRF;
A determinação decorreu de estudo realizado e apresentado nas Contas do Governador, Relatório Técnico
449/2017, p. 293 a 296, item 4.4.1.3, Aposentadorias
iminentes por Poder, no qual se apresentou um quadro
do impacto de servidores que já possuem direito a aposentadoria nas contas dos poderes.
O Recorrente alega que a Portaria MPS 403/2008 não estabeleceu a obrigatoriedade de que o estudo atuarial e
o Balanço Atuarial apresentassem a projeção do fluxo de
receitas e despesas de forma individualizada por Poder e
órgãos autônomos. Alega também que
(...) inexiste na ordem jurídica em vigor comando normativo que ampare a Determinação veiculada no item
3.2.1.1, e que este comando acaba por interferir no mérito da gestão levada a efeito pela administração pública
estadual, medida que não se encontra dentro da competência constitucional e legal dessa Egrégia Corte de Contas.
Como é sabido, de acordo com o disposto no artigo 49
da Lei Complementar Estadual (LCE) 282/2004, o IPAJM constituiu fundos distintos para a realização de pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados:
Art. 49. O IPAJM constituirá um Fundo Financeiro e um
Fundo Previdenciário.
§ 1º O Fundo Financeiro destinar-se-á ao pagamento dos
benefícios previdenciários aos segurados que tenham ingressado no serviço público estadual e aos que já recebam benefícios previdenciários do Estado, até a data de
publicação desta Lei Complementar, e aos seus respectivos dependentes.

§ 2º O Fundo Previdenciário destinar-se-á ao pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores titulares
de cargo efetivo que ingressarem no serviço público estadual a partir da publicação desta Lei Complementar, e
aos seus respectivos dependentes.
Pelo estudo apresentado no Relatório Técnico 449/2017,
há no Fundo Financeiro um grupo de servidores que já
implementou as condições para receber o benefício da
aposentadoria.
Esses servidores pertencem a poderes e órgãos distintos, de forma que o impacto de uma aposentadoria iminente representará diferentes valores a serem aportados
por cada um deles.
O artigo 40 da LCE 282/2004 se refere ao custeio do regime próprio de previdência do Estado e assim dispõe :
Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata
esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:
...
X - outros ativos financeiros de qualquer natureza.
§ 1º Além das contribuições previstas neste artigo ficam o Poder Executivo e demais Poderes e órgãos referidos no artigo 4º desta Lei Complementar, responsáveis
pela complementação do valor integral das correspondentes folhas de pagamento dos benefícios previdenciários, sempre que as receitas de contribuições forem insuficientes, dando-se por extintos os débitos existentes,
ainda que parcelados, decorrentes de suas contribuições
dos exercícios anteriores à data de publicação desta Lei
Complementar.
A Lei Complementar 101/00 (LRF), nos artigos 19 e 20,
instituiu limites para as despesas com pessoal do Legislativo, Judiciário, Executivo, Ministério Público, Tribunal
de Contas Estadual.
Como demonstrado no Relatório Técnico 449/2017, o
impacto resultante do total da remuneração dos servidores iminentes sobre os valores a serem aportados pewww.tce.es.gov.br

los Poderes são distintos, e como os limites exigidos pela
LRF também são distintos, há de se considerar ou realizar estudos atuariais distintos para que se possa conhecer o impacto em cada poder/órgão.
Pois, a se proceder de maneira diferente, ou seja, considerar (na teoria) o mesmo impacto para todos os poderes, teremos (na prática) um resultado bem diferente, visto que estará reunindo diferentes realidades salariais em uma mesma análise. Ressalte-se que o quantitativo de servidores e os valores das remunerações são
bastante distintos entre os poderes, bem como os recursos à disposição de cada poder e seus limites impostos
pela LRF.
Ou seja, se servidores do judiciário possuem uma remuneração maior do que os servidores do executivo e o seu
limite estabelecido pela LRF é menor, é certo que o impacto de aposentadorias de servidores iminentes será
maior em seu gasto com pessoal.
De fato, não há comando direto na Portaria 403/2008
acerca da necessidade de realização de projeção para os
próximos 75 anos do fluxo das receitas e despesas individualizadas por Poder e órgãos autônomos. Todavia,
não é preciso comando expresso. A determinação tem
como fundamento principal a manutenção do equilíbrio
financeiro e atuarial do plano e a ação planejada em que
se previnem riscos, conforme disposto no artigo 40 da
Constituição Federal; fundamenta-se ainda nas previsões contidas nos artigos 1º, 19 e 20 da LRF ; no artigo
9º da Lei 9717/98 e na Portaria 403/08 do MPS, além do
artigo 40, § 1º da Lei Complementar Estadual 282/2004.
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Assim, a determinação não está fundamentada em apenas uma regra (Portaria), mas em todo um arcabouço
normativo que permite aos regimes próprios de previdência gerenciar recursos de forma a garantir o pagamento dos seus beneficiários, e que os poderes, em suas limitações legais de gasto com pessoal estabelecidas
pela LC 101/00, possam ter um planejamento mais efetivo e cumprir com as obrigações de custeio estabelecidas
pela LCE 282/2004.

nos resultados atuariais, além de outras informações necessárias de forma a refletir na mensuração do equilíbrio
financeiro e atuarial do IPAJM para o exercício de 2017
e subsequentes (art. 40, caput, da Constituição Federal,
art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 1º, inciso
I, da Lei Federal 9.717/98, artigos 57 e 58 da Lei Complementar Estadual 282/2004 e Portaria MPS 403/2008);

Registra-se que nos estudos realizados, os dados de servidores já são apresentados por poder e as estatísticas
calculadas pelo atuário já são evidenciadas em cadernos
distintos. Falta apenas separar as informações de receitas e despesas conforme sugerido na determinação.

A Determinação em epígrafe apresenta como fundamento a exigência constitucional e legal de que o Regime Próprio Estadual tenha um equilíbrio financeiro e atuarial.
Contudo, não há comando normativo que

Por fim, observa-se que o recorrente busca refugiar-se
no conceito de mérito administrativo para se contrapor
à determinação contida no item 3.1.1 do Parecer Prévio.
Todavia, como demonstrado na presente análise, a matéria em apreço não comporta juízo de conveniência e
oportunidade por parte do gestor, tendo em vista que a
sua não execução implica em desatendimento ao interesse público, na medida em que dificulta/impede o planejamento adequado na seara previdenciária.
Em razão do exposto, sugerimos a manutenção da determinação 3.1.1 contida no Parecer Prévio TC-066/
2017-Plenário.
III.2. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.2 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.1.2 Por intermédio da Seger e do IPAJM, para que, em
conjunto com o atuário, aprimorem o estudo de crescimento real das remunerações no Estado, de forma a demonstrar a validade sobre as escolhas das hipóteses financeiras e atuariais mais adequadas à massa de segurados, e que o estudo seja elaborado numa base temporal
apropriada (mínimo de dez anos) para uma boa e adequada avaliação atuarial, com a atualização monetária
dos salários ao longo dos anos, e que considere as peculiaridades das carreiras do Estado e o peso de cada uma

O Recorrente alega que não há normativo para a determinação nos seguintes termos:

exija que o Poder Executivo atue da forma estabelecida
por essa Nobre Corte de Contas Estadual. Na verdade,
inexiste metodologia normatizada para a realização do
estudo de crescimento real das remunerações nos Regimes Próprios de Previdência.
Assim sendo, mostra-se que a presente determinação
não possui qualquer base empírica ou normativa, principalmente quando fixa uma base temporal de 10 (dez)
anos para a realização do estudo.
A determinação contida neste item decorre da análise
de que, conforme Relatório Técnico (RT) 449/2017 (p.
319/329), o IPAJM não realizou estudos de crescimento real dos salários para embasar as taxas escolhidas nos
cálculos atuariais (Demonstrativo de Resultados de Avaliação Atuarial - DRAA de 2005 a 2017):
O IPAJM não realizou estudos de crescimento real dos
salários para embasar as taxas escolhidas nos cálculos
atuariais (DRAA de 2005 a 2017). Isso pode ser visto no
Apêndice 4.B, que mostra a taxa real de crescimento dos
salários de 1% em todos os anos (2004 a 2016), e as projeções de crescimento real do salário por produtividade
e dos benefícios do plano de 0%.
Para se ter uma ideia do que isso representa, foram apresentadas comparações entre os índices de referência e a
www.tce.es.gov.br

variação real (p. 320 do RT).
No DRAA do ano de 2005 (exercício 2004), a remuneração média dos servidores ativos do Fundo Financeiro era
de R$ 1.452,53, em valores nominais, enquanto que na
avaliação atuarial do exercício de 2016 (DRRA 2017) era
de R$ 6.437,86, representando um aumento de 343% no
período. A remuneração média dos servidores inativos
também subiu 165% e dos pensionistas subiu 161% no
mesmo período, conforme Tabela 4.18:
Tabela 4.18 – Remunerações médias dos segurados do
Fundo Financeiro
DRAA

Rem. Média
Ativos
2005
1.452,53
2017
6.437,86
VARIAÇÃO EM %
343,22%
Índice de Referência IPCA + 1%
% Índice de Referên- 124,28%
cia
Diferença para o ín- 176,16%
dice de referência

Rem. Média
Inativos
1.703,56
4.522,29
165,46%
IPCA
99,08%

Rem. Média
Pensionistas
1.979,39
5.173,86
161,39%
IPCA
99,08%

67,00%

62,89%

Fonte: DRAA de 2005 a 2014, avaliações atuariais de
2015 a 2017 e relatórios estatísticos das bases de dados
elaborados pelo Atuário responsável.
Conforme se depreende do Relatório Técnico 449/2017
(p. 320):
(...) Ao se comparar a taxa de crescimento das remunerações médias dos servidores ativos no período de 2004
a 2016, constantes nas avaliações atuariais, com o índice de referência utilizado como premissa atuarial (IPCA
+ 1% a.a.), percebe-se grande divergência entre as taxas.
A remuneração média dos servidores ativos ficou 176%
acima do índice de referência.
A determinação de que os estudos sejam realizados em
uma base temporal mínima de 10 anos se deve ao fato de que, conforme o Relatório Técnico 449/2017 (p.
320/321), “as avaliações realizadas são frágeis quanto às
hipóteses de crescimento real das remunerações e dos
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benefícios do plano”, e, por esse motivo, não cumprem o
estabelecido na Portaria MPS 403/08, artigo 5º:
Seção III - Das Hipóteses Atuariais
Art. 5º O ente federativo, a unidade gestora do RPPS e o
atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial deverão eleger conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus
dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS, obedecidos os parâmetros
mínimos de prudência estabelecidos nesta Portaria, tendo como referência as hipóteses e premissas consubstanciadas na Nota Técnica Atuarial do respectivo RPPS.
Sabendo que os poderes possuem caraterísticas salariais
distintas e restrições orçamentárias diferenciadas, deve-se ater a esse fato e realizar estudos conforme as diversas realidades apresentadas para que a avaliação técnica
seja a mais próxima da realidade possível.
O Recorrente alega que não há normativo para a Determinação, entretanto, informa que a fundamentação
apresentada é a exigência constitucional e legal do equilíbrio financeiro e atuarial. A metodologia e seus componentes constam da Portaria 403/2008 do MPS, e do texto pode-se extrair o comando para a determinação sugerida no RT, senão vejamos.
A Constituição e a Lei falam em equilíbrio, a portaria, em
seu artigo 5º ressalta que as hipóteses biométricas, demográficas e econômicas e financeiras deverão ser adequadas à massa de segurados e de seus dependentes.
Pois bem, a massa que estamos tratando possui servidores do executivo, judiciário, MP, TCEES, etc., que, por sua
vez, possuem salários e benefícios distintos, além de restrições de gastos diferentes conforme demonstrado na
Tabela 4.18 do RT. O que se quer é que o estudo seja feito com base na realidade de cada Poder/órgão, visto que
assim teremos valores mais próximos da realidade para
que cada um, a seu turno, possa tomar medidas preven-

tivas que menos impactem negativamente a prestação
dos serviços públicos e possam resguardar os direitos de
seus servidores.

arial (DRAA) para a Secretaria de Previdência Social não
significa que tudo está certo, até porque os dados tem
caráter declaratório.

Ora, as normas nem sempre decorrem de um comando direto, como se apresenta no vertente caso. Conforme demonstrado no Relatório Técnico 449/2017, o estudo de projeção elaborado com dados de apenas 3 anos
não traz resultados satisfatórios para o plano (veja-se
os resultados efetivos de anos anteriores), ao passo que,
ao ampliar o horizonte temporal, haverá estatisticamente uma condição técnica para que o resultado seja mais
próximo da realidade e que os resultados apresentados
não destoem tanto daqueles efetivamente realizados.

O envio dos dados é obrigatório conforme artigos 23 e
24 da Portaria 403/2008 MPS. Após o envio dos dados,
algumas informações são testadas pelo próprio sistema
para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).

Esta Corte determinou que o estudo de crescimento real das remunerações no Estado seja elaborado numa
base temporal mínima de dez anos a fim de permitir
a adequação de gestão de políticas de pessoal executados por governos distintos, haja vista a possibilidade de reeleição do chefe do executivo. A indicação também é baseada em estudo realizado por estudo de caso
realizado por Caldart et al. (2014) junto ao Governo do
Rio Grande do Sul, na data base de novembro de 2011.
Negar a fundamentação no comando Constitucional e
Legal, além de negar a lei, é dizer não à utilização de boas praticas de gestão para a solução de problemas futuros, e no caso, é prometer um benefício agora que não
será possível de ser pago depois.
Em sua defesa, o Recorrente alega que o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS do Estado foi devidamente apurado e chancelado pela Secretaria de Previdência Social
quando da análise da Nota Técnica Atuarial do RRPS Estadual. Sobre tal alegação, destaca-se que o recorrente
não trouxe documento comprobatório. Ademais, a referida alegação não procede visto que, conforme demonstrado no Relatório Técnico, p. 297/300, o Plano Financeiro do ES Previdência possui um déficit atuarial da ordem
de R$ 66,7 bilhões de reais.
Ressalte-se ainda que enviar os dados da avaliação atuwww.tce.es.gov.br

Este certificado, por sua vez, é emitido pela Secretaria
de Políticas de Previdência Social (SPPS) do Ministério da
Fazenda, em atendimento ao disposto no art. 7º da Lei
nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e ao Decreto nº
3.788, de 11 de abril de 2001, sendo válido no prazo da
respectiva certidão. O CRP é condição para o recebimento de transferências voluntárias. Note-se que são mais
de 2.000 (dois mil) Regimes Próprios de Previdência que
enviam dados.
A Secretaria de Previdência Social atua por meio de auditorias diretas e indiretas conforme artigo 29 da Portaria 402/2008 do MPS, das quais resultam relatórios, notificação, podendo gerar recursos, etc.. O processo administrativo previdenciário (PAP) para análise e julgamento
das irregularidades em RPPS apuradas em auditoria-fiscal direta está disciplinado pela Portaria 530/2014.
Ademais, o fato de existir um órgão da União responsável por determinada matéria (previdência, saúde, educação), que estabelece regras, que oriente, que verifique
e realize controles, não retira a competência do Tribunal
de Contas, conferida pelo artigo 71 da Constituição Estadual, nem o exime do cumprimento do seu dever de realizar o controle externo.
Diante do exposto, considerando a leitura do artigo 40
da Constituição da República, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98,
artigos 57 e 58 da Lei Complementar Estadual 282/2004
e Portaria MPS 403/2008, considerando a competência
fiscalizatória desta Corte prevista no artigo 71 da Constituição do Estado do Espírito Santo e também consideSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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rando o exemplo trazido na análise apresentada no Relatório Técnico 449/2017, sugerimos a manutenção da
determinação do item .3.1.2 do Parecer Prévio no sentido de aprimorar os estudos de crescimento real das remunerações para que este seja realizado em uma base
temporal maior (10 anos, no mínimo) conforme determinado.
III.3. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.6 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 – PLENÁRIO:
3.1.6 Por intermédio do IPAJM, para que, em conjunto
com o atuário, aprimorem os estudos que demonstrem
a validade sobre as escolhas das hipóteses financeiras e
atuariais mais adequadas à massa de segurados para o
estudo atuarial de 2017 e seguintes, e que tais estudos
sejam elaborados numa base temporal apropriada para
uma boa e adequada avaliação atuarial, e que possuam
a completude e a complexidade necessárias de forma a
refletir na mensuração do equilíbrio financeiro e atuarial
do IPAJM, com fundamento no art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
art. 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98, artigos 57 e 58
da Lei Complementar Estadual 282/2004, e Portaria MPS
403/2008 - Relatório de Monitoramento 19/2017, Processo TC 1081/2017;
O Recorrente alega que a determinação possui alto grau
de subjetividade, impossibilitando uma exata compreensão do que deve ser atendido pelo Poder Executivo,
e que o IPAJM já segue os parâmetros da Portaria MPS
403/2008.
Alega também a dificuldade em se apurar o tempo de
contribuição dos servidores de outros regimes de previdência, bem como o fato de que o ES-PREVIDENCIA se
encontra chancelado pela Secretaria da Previdência Social.
A determinação do item 3.1.6 teve origem no Relatório
de Monitoramento 19/2017 (p. 17-19) constante no Processo 1081/2017, que foi realizado entre 24/1/2017 a
17/3/2017 e refere-se a monitoramento de 21 delibera-

ções constantes no Parecer Prévio TC 053/2016 (Processo TC 3532/2016) relativos ao exercício de 2015 que ficaram sob a responsabilidade da SECEX Previdência.
Conforme a análise realizada pela equipe de monitoramento (p.18) do referido relatório:
Em documento anexo ao Protocolo 1496/2017, juntado aos autos, constante no DOC. 04,verifica-se a Ata de
Reunião datada de 15/09/2016, realizada pelos gestores
do IPAJM e representantes da empresa contratada para confecção da avaliação atuarial – ETAA (Escritório Técnico de Assessoria Atuarial), a fim de tratar de algumas
questões atinentes ao estudo atuarial.
Dentre as questões, foram definidas algumas hipóteses a
serem utilizadas como parâmetro nos cálculos (item 5 da
Ata), tendo sido elaborado um quadro com a comparação das premissas utilizadas em 2016 (data base 2015) e
a serem utilizadas para 2017 (data base 2016). Dentre as
premissas encontram-se: taxa de juros real, crescimento
real dos salários e dos benefícios, idade de aposentadoria, dentre outros.
Segundo o quadro, tanto para os juros reais a serem utilizados na capitalização dos recursos do Fundo Previdenciário, quanto para a taxa de crescimento real dos salários foram realizados estudos para embasar os valores
escolhidos. Para essas duas hipóteses utilizadas no cálculo atuarial, há duas determinações específicas, listadas
nos itens 2.7 e 2.8 desse Relatório e analisadas a seguir.
Verifica-se que a determinação foi exarada no Parecer
Prévio do exercício de 2015 com monitoramento subsequente, o qual foi realizado em janeiro de 2017. Conforme resposta do jurisdicionado, em obediência à referida
determinação, o IPAJM realizou uma reunião com a empresa contratada, onde foram discutidas e validadas todas as premissas e hipóteses utilizadas na avaliação atuarial.
Apesar dessa afirmação, ao verificar a tabela elaborada
na reunião e constante da Ata, observa-se que apenas
www.tce.es.gov.br

dois itens foram objeto de estudo, conforme registrado
também no Relatório de Monitoramento 19/2017.
Cabe trazer à baila texto esclarecedor sobre hipóteses
atuariais lançado no relatório técnico das contas de Governador do Estado do Espírito Santo, exercício financeiro de 2015 (fl. 480/481), item 4.4.3 Estudo Atuarial:
A Portaria MPS nº. 403/2008, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos
Regimes Próprios de Previdência Social, estabelece que
cabe ao RPPS juntamente com o atuário eleger conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto
dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS,
obedecidos os parâmetros mínimos de prudência estabelecidos nesta Portaria, tendo como referência as hipóteses e premissas consubstanciadas na nota técnica atuarial do respectivo RPPS.
Com base nos normativos legais aplicáveis, as escolhas
das hipóteses atuariais do RPPS devem ter como princípios: a) eleição solidária entre o ente, a unidade gestora e o atuário; b) hipóteses que representem de forma mais adequadas a massa de segurados; c) a observância do princípio contábil da prudência e, por fim, d)
os mínimos e máximos estabelecidos pela Portaria MPS
nº. 403/2008, com vistas a não subestimar o passivo atuarial e a evitar a desídia com a gestão atuarial do RPPS.
O relatório técnico citado, às folhas 481 e 482 (Processo
3532/2016), também traz doutrina sobre a matéria com
uma tabela sobre possíveis impactos no custo do regime próprio.
Entende-se que não há grau de subjetividade na determinação, o que se quer é que se atenha tecnicamente
às premissas e que as hipóteses sejam estudadas e avaliadas quando da realização do cálculo atuarial ou teremos um resultado que não corresponde à realidade. Os
impactos de utilização de hipóteses inadequadas podem
não ser evidenciados no exercício(s) seguinte(s), mas em
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longo prazo podem resultar em impossibilidade de cumprimento das obrigações por parte do Instituto.
O Recorrente alega também que o equilíbrio financeiro
e atuarial do RPPS do Estado foi “devidamente apurado
e chancelado pela Secretaria de Previdência Social”. Esta
alegação não se sustenta, primeiramente porque o Fundo Financeiro não está equilibrado, possuindo um déficit
da ordem de aproximadamente R$ 64,7 bilhões (DRAA, p
46). Em segundo lugar, enviar os dados da avaliação atuarial (DRAA) para a Secretaria de Previdência Social não
significa que tudo está certo, uma vez que os dados têm
caráter declaratório.
O envio dos dados é obrigatório conforme artigo 23 e
24 da Portaria 403/2008 MPS. Após o envio dos dados,
algumas informações são testadas pelo próprio sistema
para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).
Este certificado, por sua vez, é emitido pela Secretaria
de Políticas de Previdência Social (SPPS) do Ministério da
Fazenda, em atendimento ao disposto no art. 7º da Lei
nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e ao Decreto nº
3.788, de 11 de abril de 2001, sendo válido no prazo da
respectiva certidão. O CRP é condição para o recebimento de transferências voluntárias. Note-se que são mais
de 2.000 (dois mil) Regimes Próprios de Previdência que
enviam dados.
A Secretaria de Previdência Social atua por meio de auditorias diretas e indiretas conforme artigo 29 da Portaria 402/2008 do MPS, das quais resultam relatórios, notificações, podendo gerar recursos, etc. O processo administrativo previdenciário (PAP) para análise e julgamento
das irregularidades em RPPS apuradas em auditoria-fiscal direta está disciplinado pela Portaria 530/2014.
Ademais, o fato de existir um órgão da União responsável por determinada matéria (Previdência, saúde, educação), que estabelece regras, orienta, verifica e realiza
controles, não retira a competência do Tribunal de Con-

tas, conferida pelo artigo 71 da Constituição Estadual,
nem o exime do cumprimento do seu dever de realizar o
controle externo.
Por todo exposto, sugerimos a manutenção da determinação do item 3.1.6 do Parecer Prévio referente ao aprimoramento de estudos para a demonstração da validade das escolhas das hipóteses financeiras e atuariais
mais adequadas à massa de segurados.
III.4. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.7 DO
PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.1.7 Por intermédio do IPAJM, para que, em conjunto
com o atuário, adotem taxa de juros real compatível
com as projeções macroeconômicas brasileiras e as efetivamente alcançadas pela gestão do RPPS na elaboração dos estudos atuariais do exercício de 2017 e seguintes, com vistas a mitigar eventuais distorções na mensuração do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo Previdenciário, com fulcro no art. 40, caput, da Constituição
Federal, na art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no
art. 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98, nos artigos 57 e
58 da Lei Complementar Estadual 282/2004 e na Portaria MPS 403/2008;
O Recorrente alega em seu favor que o histórico da rentabilidade das aplicações e dos investimentos dos recursos do RPPS Estadual apresenta performance superior
à meta estabelecida na política anual de investimentos
dos três últimos exercícios. Invoca o artigo 9º da Portaria
MPS 403/208 na seguinte parte: “taxa real de juros utilizada na avaliação atuarial deverá ter como referencia
a meta estabelecida para as aplicações dos recursos do
RPPS na Politica de investimentos”.
O relatório de monitoramento 19/2017 constante no
Processo 1081/2017 foi realizado entre 24/1/2017 a
17/3/2017 e refere-se a monitoramento de 21 deliberações constantes no Parecer Prévio TC 053/2016 (Processo TC 3532/2016), relativos ao exercício de 2015, sob a
www.tce.es.gov.br

responsabilidade da SECEX Previdência. Este item consta das páginas 23 a 27 do Relatório de Monitoramento.
A alegação do Recorrente é de que o histórico dos últimos três anos, acumuladamente, apresenta resultado
favorável. Mas, como foi demonstrado na Tabela 2, à fl.
25 do Relatório de Monitoramento, para valores acumulados ao longo dos cinco últimos anos o resultado acumulado (26%) não alcança a meta atuarial acumulada
(34%).
Novamente, em termos de avaliação atuarial e de longo
prazo, analisar apenas três anos passados não se apresenta uma linha de tempo razoável. Acreditar que o IPCA ficará estável em 6% ao ano por mais 75 anos não é
razoável.
Embora o gestor tenha trazido uma tabela de rentabilidade acumulada dos últimos 36 meses, se verificarmos os resultados individualizados dos últimos 5 anos,
conforme apresentado no Relatório de Monitoramento
(p.25), veremos que para um intervalo de 5 anos (20122016), em 2 anos(2013 e 2015) o resultado não alcançou
a rentabilidade em termos reais (meta de 6% ao ano).
Ressaltamos também que a análise realizada no Relatório Técnico das Contas do Governador do exercício de
2015, item 4.4.3.1 (p. 483 e ss.) identificou que o IPAJM utiliza sistematicamente em suas avaliações atuariais
anuais a taxa de juros máxima definida no artigo 9º da
Portaria 403/2008.
Ressalta-se que a utilização de taxas maiores do que
aquelas realizadas efetivamente provocará uma redução
inconsistente do valor a ser aportado.
A utilização de taxas reais de juros mais condizentes com
a realidade pode resultar em aportes maiores em casos
de planos deficitários.
Tabela 4.36 - Comparativo: projeções macroeconômicas
X taxas de juros do cálculo atuarial – Fundo Previdenciário
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Fonte de informação
Taxa de juros - Avaliação
Atuarial - Fundo Previdenciário
Relatório Focus do Banco
Central
Diferença nominal

2012
6,00%

2013
6,00%

2014 2015
6,00% 6,00%

4,15%

1,69%

4,24% 5,58%

1,85%

4,31%

1,76% 0,42%

Fonte: Avaliações atuariais, Portaria MPS nº. 403/2008 e
Relatório Focus do Banco Central do Brasil
Ao analisar os dados de 2012 a 2015 (fl. 484), verificou-se que em todos os exercícios a taxa de juros utilizada
no cálculo atuarial do Fundo Previdenciário ficou acima
das projeções macroeconômicas à época da realização
do cálculo atuarial.
O Relatório Técnico 140/2016, que analisou as contas
de governo de 2015 (Processo TC n. 3532/2016), também citou exemplos práticos (fl. 485/486), demonstrando que escolhas atuariais podem trazer resultados bastante discrepantes. Para melhor compreensão, segue excerto do referido relatório:
Um exemplo prático do tamanho do impacto de escolhas atuarias distorcidas da realidade pode ser observado quando da mudança realizada na taxa de juros que
poderia ser utilizada nos estudos atuariais do Fundo Financeiro. Isso porque o Ministério da Previdência alterou em janeiro de 2013 a Portaria MPS nº. 403/2008,
determinando que, para o Plano Financeiro, o resultado atuarial e as projeções atuariais de receitas e despesas deveriam ser avaliados a taxa real de juros referencial de 0% (zero por cento). Essa alteração foi possível
pois, no plano financeiro, não existe reserva de recursos
financeiros capaz de gerar rendimentos de aplicações financeiras suficiente para reduzir o saldo do déficit atuarial do Fundo.
Essa determinação eliminou uma distorção da realidade
e ocasionou um aumento de 108% no déficit do Fundo
Financeiro demonstrado no Demonstrativo do Resultado
Atuarial Anual (DRAA) do exercício de 2012, com relação

ao resultado do exercício anterior que foi calculado com
uma taxa de juros real de 6% ao ano:
Outro exemplo do impacto das escolhas atuariais no resultado do plano pode ser observado no estudo de caso
realizado por Caldart et al. (2014) junto ao Governo do
Rio Grande do Sul, na data base de novembro de 2011,
acerca da adequação à realidade dos parâmetros normalmente utilizados em avaliações atuariais dos RPPS,
referentes a tábuas de mortalidade, taxas de crescimento salarial e taxa de juros, e de que forma a adoção de
premissas mais aderentes influencia os resultados e as
projeções atuariais. Os resultados foram:
Item

Parâmetro
Inicial
Tábua de Mortalidade IBGE-09
Crescimento salarial
1,00%
Taxa de juros
6,00%

Novo Parâmetro
AT-2000 (+1)
4,59%
4,50%

Acréscimo
no Déficit
18,17
98,30%
174,82%

Fonte: Caldart et al. (2014, p. 289)
Nas palavras de Caldart et al. (2014), “pela simulação
de mudanças de parâmetros elaborada individualmente, a redução na taxa de juros, de 6% para 4,5% ao ano,
é a que produziria maior efeito, com um acréscimo de
174,82% sobre as insuficiências contributivas.”
Assim, a adoção de uma taxa de juros real incompatível
com as projeções macroeconômicas brasileiras expõe o
IPAJM a um resultado atuarial do Fundo Previdenciário
distorcido, ou seja, superavaliado, não permitindo apurar com segurança o equilíbrio financeiro e atuarial do
plano.
A Portaria MPS nº. 403/2008, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos
Regimes Próprios de Previdência Social, definiu a taxa real de juros máxima de 6% a.a., porém, cabe ao RPPS juntamente com o atuário verificar qual a taxa de juros mais
compatível com a realidade econômica do país à época
de realização dos cálculos, a fim de que o cálculo represente a situação atuarial mais adequada possível, conforme se depreende do art. 5º da referida Portaria.
www.tce.es.gov.br

Ressalte-se que uso do relatório Focus do Banco Central
é uma boa prática, devendo ser mantida. Atentar para a
utilização de relatório publicado com a data mais próxima da avaliação atuarial.
Em que pesem as alegações de que o histórico da rentabilidade das aplicações apresenta performance superior
à meta estabelecida na politica de investimentos nos últimos três anos, considerando o que foi exposto ao longo da presente análise, resta demonstrado que este fato
não é suficiente para a garantir as metas futuras. Sendo
assim, sugerimos a manutenção da determinação inserta no item 3.1.7 do Parecer Prévio.
III.5. QUANTO Á DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.8 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.1.8 Por intermédio do IPAJM, com fixação de prazo,
para que realize nova avaliação atuarial para o exercício de 2014, com a devida correção da data de ingresso
dos servidores no serviço público estadual, com base no
art. 16 da Portaria MPS 403/2008, com vistas a apurar as
projeções compatíveis à massa de segurados do RPPS,
bem como a “real” necessidade de alíquotas de contribuições para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário do Estado à época, em
função da utilização indevida relativa às datas de admissão dos servidores, que podem ter causado distorções
relevantes nas avaliações desses exercícios e a dificuldade de comparabilidade entre os resultados (art. 40 da
Constituição Federal; art. 16 da Portaria MPS 403/2008).
O Recorrente alega que a Prestação de Contas analisada é do exercício de 2016 e a determinação se refere ao
exercício de 2014, e que este já foi devidamente apreciado pela Corte. Invoca também os princípios da economicidade e da razoabilidade, pois relata a necessidade
de se fazer novo processo licitatório para contratação do
serviço que não apresentaria ganho efetivo para a gestão do RPPS.
Aduz ainda que a reavaliação atuarial anual deverá ser
comparada com as três ultimas avaliações, e que em
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2018 a comparação não alcançará o exercício de 2014.
Quanto à alegação do Recorrente de que as contas de
2014 já foram devidamente apreciadas, isto é fato. Todavia, a determinação em análise não altera o parecer prévio emitido com relação às contas do exercício de 2014
e de 2015.

Artigo 16 da Portaria MPS 403/2008 dispõe que nas reavaliações atuariais anuais deverá ser efetuada a análise
comparativa entre os resultados das três últimas avaliações atuariais, no mínimo.
A análise realizada no Relatório de Monitoramento
(fl.28-36) e conforme registrado na página 31:

A determinação partiu da avaliação das contas do governo do exercício de 2015. Tal determinação se deu
em razão da utilização de informações incorretas de dados dos servidores no cálculo atuarial (data de admissão). Fato este confirmado pelo Governo e providenciado o seu ajuste. Pois bem, quanto ao alcance da temporalidade da determinação, entende-se que é pertinente.

A determinação objetivou a correção e a atualização das
informações referentes à data de admissão para os servidores da área de saúde com data de Ingresso no Serviço Público ocorrida em 27/07/2007, diante da possível
distorção nos resultados atuariais e nas projeções da necessidade de aporte financeiro a ser repassado ao Fundo Financeiro.

Convém salientar que a determinação recorrida tem origem no Processo 3532/2016 referente à emissão do Parecer Prévio nas Contas de Governo relativo ao exercício
de 2015, cuja deliberação constou do Parecer Prévio TC
053/2016.

É visto também no relatório de monitoramento (fl. 32)
que: “em todas as avaliações atuariais dos anos de 2009
a 2014 o atuário alertou sobre a inconsistência na base de dados”. A divergência de datas ou de qualquer outro parâmetro pode gerar distorções relevantes no cálculo atuarial.

A determinação originária era a seguinte:
Que, por meio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), realize procedimento de correção e de atualização nas informações referentes à data
de admissão, especialmente para os servidores da área
de saúde, pois foi considerada como data de Ingresso no
Serviço Público a data de migração dos sistemas, ocorrida em 27/07/2007, fato esse que distorce as projeções
da necessidade de aporte financeiro a ser repassado ao
Fundo Financeiro e da “real” necessidade de alíquotas
de contribuições para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário do Estado, visto que nem todos os servidores com esta data de admissão (27/07/2007) pertencem ao Fundo Previdenciário,
com vistas a subsidiar o estudo atuarial do exercício de
2016 e seguintes; (art. 40, caput da Constituição Federal,
art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 1º, inciso I
da Lei Federal nº. 9.717/98, artigos 57 e 58 da Lei Complementar nº. 282/2004, Portaria MPS nº. 403/2008 e
Princípio da Competência);

Convém ressaltar também que o artigo 16 da Portaria
MPS 403/2008 dispõe que: “(...) nas reavaliações atuariais anuais deverá ser efetuada a analise comparativa
entre os resultados das três ultimas avaliações atuariais,
no mínimo.”
Quanto ao principio da economicidade alegado pelo recorrente, para que se tenha ideia do custo do serviço, verifica-se que em 2016 foi contratada empresa especializada em prestação de Consultoria Atuarial no valor mensal de R$ 5.700,00. Informação constante do Diário Oficial do Estado em 27/1/2016, Edição nº 24174, caderno
de Licitações.
O Relatório Técnico 449/2017, item 4.5 tratou da evolução do déficit atuarial do Fundo Financeiro (p.296-297):
Desde que o Estado do Espírito Santo procedeu à segregação de massa entre os Fundos Previdenciário e Financeiro no ano de 2004, o que fora autorizado pela Lei
Complementar 282137, o Fundo Financeiro apresentou
www.tce.es.gov.br

sucessivos e crescentes déficits atuariais, evidenciando a
sua natureza essencialmente deficitária.
[...]
A análise da evolução do déficit permite aferir que a
projeção do déficit atuarial do Fundo Financeiro saltou
de R$ 1,59 bilhões de reais (em valores atualizados) no
exercício de 2005 para R$ 66,71 bilhões em 2016, representando uma elevação de 4.112% no período. A título
de comparação, a inflação oficial medida pelo IPCA no
mesmo período ficou em 88,36%. Cabe fazer a observação de que o DRAA é entregue no exercício seguinte
à data base da avaliação atuarial. Portanto, o DRAA de
2017 refere-se ao exercício de 2016.
No item 4.5.2 do referido relatório é apresentada a tabela 4.14 com os valores dos déficits atuariais do fundo financeiro desde 2006 (p. 300). Nos termos do relatório:
As variações nos resultados atuariais são reflexos das alterações realizadas na base normativa, nas estatísticas
dos segurados e nas hipóteses financeiras e atuariais utilizadas no cálculo atuarial. Essas serão as premissas a serem observadas para explicar as variações do déficit atuarial do ES-Previdência ao longo dos anos.
Tabela 4.14 - Déficits atuariais do Fundo Financeiro nas
avaliações atuariais de 2006 a 2017 (atualizados pelo IPCA até dez/2016)
DRAA Déficit Atuarial do Variação Atuário responsável
Fundo Financeiro em %
2006 1.585.366.653,20 Afonso de Jesus Gonçalves (Asta)
2007 1.966.015.166,51 24,01% Afonso de Jesus Gonçalves (Asta)
2008 2.066.942.790,59 5,13%
Afonso de Jesus Gonçalves (Asta)
2009 20.558.988.896,90 894,66% Wilma Gomes Torres
(Exacttus)
2010 21.205.189.481,48 3,14%
Wilma Gomes Torres
(Exacttus)
2011 23.845.114.650,46 12,45% Wilma Gomes Torres
(Exacttus)
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2012

46.550.936.585,27 95,22%

2013

42.751.074.203,68 -8,16%

2014

31.806.138.186,64 -25,60%

2015

45.944.127.397,81 44,45%

2016

64.669.923.555,34 40,76%

2017

66.771.898.121,25 3,25%

Miki Massui (Exacttus)
Miki Massui (Exacttus)
Miki Massui (Exacttus)
Miki Massui (Exacttus)
Richard
Dutzmann
(ETAA)
Richard
Dutzmann
(ETAA)

Ressalta-se que conforme p. 301 “o plano financeiro é
composto por um grupo fechado em extinção, sendo vedado o ingresso de novos segurados”.
O item 4.5.2.3 do Relatório Técnico tratou especificamente da elevação do déficit nos DRAA de 2014 a 2016.
Foi questionado o atuário. Foi ouvido o IPAJM, entretanto, o Instituto não conseguiu responder o que causou o
aumento do déficit.
A determinação de que o cálculo seja refeito, em tese,
não gerará nenhuma despesa, haja vista que existe contrato com o atuário. Segundo, em razão dos dados já estarem corrigidos, o que será feito é a exportação desses
dados e a execução dos cálculos em sistema informatizado preparado para tal. Ou seja, em um apertar de botão
pode-se ter a resposta.
Economizar R$ 5.700,00 e ficar sem saber o que o que
gerou um aumento de mais de quatorze bilhões de reais
(R$ 14.137.989.211,17 – de 2014 para 2015), ou de dezoito bilhões de reais (R$ 18.725.796.157,53 – de 2015
para 2016), é desprezar os riscos da ausência de planejamento. Saber o que causou o aumento do déficit é essencial para se planejar e evitar que tal fato se repita,
ou seja é efetivar o comando do artigo primeiro da LRF
quando dispõe sobre a gestão eficiente.
Considerando que havia na base de dados do cálculo
atuarial diversos servidores com datas incorretas, con-

siderando que foram realizados os acertos nas datas da
base de dados, considerando a variação representativa
ocorrida no déficit atuarial sem que houvesse nenhuma
evidenciação por parte do Instituto ou do Estado, considerando que a Portaria MPS 403/2008 dispõe que os resultados das avaliações atuariais sejam comparados no
mínimo entre três exercícios, considerando que o Estado possui atuário contratado por todo um exercício, considerando a relação custo-benefício, sugere-se a manutenção da determinação contida no item 3.1.8 para que
se possa identificar a causa do aumento considerável do
valor do déficit atuarial.
III.6. QUANTO Á DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.2.1 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.2.1 Por intermédio da Seger, da Secont e do IPAJM,
que sejam instituídos, no prazo de 180 dias, normas e
procedimentos formais para a quantificação do impacto orçamentário-financeiro e atuarial dos aumentos remuneratórios (art. 40 da Constituição Federal; art. 16, I
e II, art. 17, §1º, art. 24, §1º, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 2º, 9º e 10 da Lei Complementar
Estadual 312/2004) – subseção 4.5.3.1 (sugerido prazo de 90 dias pela Comissão Técnica item 7.2.1.2 do RT
449/2017);
O recorrente alega que a Lei Complementar 101/2000
somente exige estimativa do impacto orçamentário-financeiro quando da concessão de aumentos remuneratórios (Art. 16, I c/c art. 17, §1º). E que inexiste naquela
lei ou em outras normas qualquer obrigatoriedade para que o Executivo Estadual institua “normas e procedimentos formais para a quantificação do impacto orçamentário-financeiro e atuarial dos aumentos remuneratórios”.
No que diz respeito à inclusão do termo ‘atuarial’, esquece-se o Recorrente de que os reajustes concedidos aos
servidores ativos têm impacto direto na folha de pagamento dos inativos, visto que aqueles servidores inativos que possuem o direito à paridade receberão de forwww.tce.es.gov.br

ma idêntica o mesmo reajuste de servidores da atividade. Esse impacto, que é de natureza financeira, não está
sendo calculado.
Também não está sendo calculado o impacto atuarial.
Nos casos em que há desequilíbrio do plano, o resultado deficitário é registrado em provisões matemáticas. O
fundo financeiro apresenta déficit. De toda sorte, as fontes de recursos deverão ser informadas, conforme o artigo 24 da LRF. Assim sendo, conceder reajuste a servidores ativos sem realizar o cálculo atuarial é desconhecer o impacto que tal reajuste terá nas contas do sistema
previdenciário do Estado, e em consequência, nas contas do Estado.
Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem
a indicação da fonte de custeio total, nos termos do §
5o do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17.
§ 1º É dispensada da compensação referida no art. 17 o
aumento de despesa decorrente de:
I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições
de habilitação prevista na legislação pertinente;
II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;
III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim
de preservar o seu valor real.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive
os destinados aos servidores públicos e militares, ativos
e inativos, e aos pensionistas.
No exercício de 2016 o aporte do Estado ao Fundo Financeiro com relação aos pagamentos de benefícios devidos
foi da ordem de R$ 1.767.016.653, (um bilhão, setecentos e sessenta e sete milhões, dezesseis mil, seiscentos e
cinquenta e três reais). A evolução dos valores do aporte financeiro pode ser visto no gráfico 4.16 do Relatório
Técnico, p. 348. O item 4.6 do referido relatório traz inSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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formações sobre a cobertura das insuficiências financeiras (aportes) do Estado e dos poderes individualmente,
e também o comprometimento do percentual da Receita Corrente Líquida.
A determinação contida neste item decorre de breve
estudo sobre os aumentos remuneratórios nas principais carreiras do Estado, constante do Relatório Técnico
449/2017, item 4.5.3.1 (p. 329 a 341).
Consta também do Relatório citado que reajustes foram
concedidos a diversas carreiras entre 2004 e 2016 sem
que tivessem sido observados os impactos orçamentários/financeiros (Quadro 4.6 – p.330-331).
O artigo 16 da LRF assim dispõe:
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
Verifica-se que não há no artigo supracitado a expressão
literal ‘atuarial’, entretanto, sem o cálculo atuarial não
há como saber o impacto dos servidores com paridade
(nem sob o aspecto financeiro nem sob o aspecto atuarial). O cumprimento do inciso I do artigo 16 está condicionado a que haja um estudo do impacto nas contas
previdenciárias em razão dos servidores que possuem
paridade.
Salienta-se que todos os beneficiários do fundo financeiro possuem paridade. Conforme o Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) de 2015 o quantitativo de beneficiários do Fundo Financeiro era de aproximadamente 40.000.

estudo do impacto orçamentário financeiro, este não é
seguido firmemente pelo Estado conforme pode ser visto pelo estudo realizado.
A determinação contida no item 3.2.1 é de que o Estado
possua uma norma que possa garantir um pouco mais a
efetividade da LC 101/2000 e que vise também incluir a
vertente previdenciária, haja vista a implicação dos reajustes nos benefícios dos servidores inativos que possuem direito a paridade e eventuais coberturas de insuficiências financeiras.
Não se está aqui, de forma alguma, a fazer interferência
em esferas de competência ou a preconizar quebra do
princípio constitucional da tripartição dos poderes. As
legislações constitucionais e infraconstitucionais citadas
nesta análise deixam clara a necessidade de realização
dos estudos apontados na determinação em epígrafe.
Todavia, para que tais estudos sejam devidamente realizados, fazem-se necessárias normas que estabeleçam os
procedimentos a serem adotados nos estudos, garantindo assim: (i) o equilíbrio financeiro e atuarial preconizado no artigo 40 da CFRB e (ii) que os estudos e estimativas ditados pela LC101/00 sejam realizados e as suas
conclusões sirvam de base para as propostas de lei a serem encaminhadas à Assembleia Legislativa.
Em outras palavras, a edição de procedimentos próprios
via normatização, como explicitado na determinação
3.2.1 é instrumental em relação à obrigação, decorrente de todo o arcabouço legal e constitucional da matéria,
de efetivamente realizar os estudos.

Além do impacto financeiro dos reajustes para todos esses benefícios, deve ser computado também o impacto
da cobertura da insuficiência financeira, que no ano de
2015 foi de R$ 64.669.923.555,33 (DRAA, p. 46.)

Faz-se necessário ainda que sejam identificadas as fontes de financiamento para os aumentos, visto que foi por
sua ausência de mensuração prévia que se viu o déficit
atuarial do fundo financeiro saltar mais de 4.000% e que
isto compromete a execução das politicas públicas do Estado, considerando que deverá ser aportado mais recursos no sistema previdenciário.

Embora a LRF já tenha estabelecido comando relativo ao

Diante do exposto, considerando a leitura combinada do
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artigo 40 da Constituição Federal com os artigos 16, 17
e 69 da LRF; o estudo do impacto orçamentário-financeiro realizado no RT 449/2017 (contas de governo de
2016) acerca dos reajustes concedidos ao funcionalismo
e o aporte realizado nos últimos anos, também demonstrado no mesmo relatório; sugerimos a manutenção da
determinação contida no item 3.2.1.
III.7. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.2.2 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.2.2 Que somente encaminhe projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo à Assembleia Legislativa concedendo qualquer tipo de aumento ou reajuste real nas remunerações das carreiras, bem como criação de cargos,
que contenham os estudos de impacto orçamentário,
financeiro e atuarial, exceto para aqueles relacionados
no art. 24, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos
termos do art. 40 da Constituição Federal; art. 16, I e II,
art. 17, §1º, art. 24, §1º, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 2º, 9º e 10 da Lei Complementar Estadual 312/2004 – subseção 4.5.3.1, sendo que esse mesmo
comando deve ser enviado, mas como recomendação,
à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, ao
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, à Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo e também ao próprio
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
O Recorrente ressalta as alegações do item anterior
quanto à inexistência de exigência legal para que seja realizado o estudo do impacto atuarial antes de serem encaminhados projetos de Lei à Assembleia Legislativa. Invoca também a seu favor o principio da Legalidade e que
a matéria relativa ao processo legislativo é matiz constitucional.
Relevante informar que o estudo de impacto previdenciário/atuarial refere-se à mensuração de quanto os reajustes de servidores irão impactar no passivo atuarial
dos Fundos, e na necessidade anual de aporte para a cobertura das insuficiências financeiras
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Também é relevante mencionar aqui texto contido no
Relatório Técnico 449/2017 relativo à decisão proferida
no Processo 2925/2016, Acordão TC 509/2017 (p. 339):
[...]
Ao final do referido artigo há a prescrição de que deve ser preservado não somente o equilíbrio financeiro
(que pode ser conceituado como os recursos financeiros
necessários para o pagamento dos benefícios em cada
exercício), mas principalmente o equilíbrio atuarial (capacidade de pagamento no longo prazo estipulado a partir de um cálculo especializado).
Qualquer aumento real dado aos servidores ativos, pode impactar imediatamente no montante de pagamento aos servidores inativos, para aqueles casos (que atualmente ainda são a maioria) que haja paridade.
Além disso, poderá comprometer os valores futuros devidos a esses servidores quando aposentados.
Por isso que no momento de análise da concessão de reajuste real a servidores ativos devem ser analisados os
impactos financeiros atuais e futuros nos servidores inativos. Caso isso não seja feito, há o risco do não pagamento de benefícios no futuro ou da redução de investimentos, inclusive em áreas prioritárias, ficando o Município com praticamente toda a sua receita comprometida com o pagamento de servidores ativos e inativos, o
que é contrário ao interesse público.
Desta forma, não obstante o dever de guardar o preceito constitucional previsto no art. 37, X, da CF (revisão geral anual), este deverá ser feito em consonância com o
art. 169.
Reiteramos também que em diversos projetos de lei, como foi relacionado no Relatório Técnico 449/2017 (p.
330-331) item 4.5.3.1 não foram realizados estudos dos
impactos orçamentários-financeiros; também foi demonstrada a elevação do déficit (p. 333) e que os impactos da não realização de tais estudos acarretam reflexos
de curto, médio e longo prazos.

De curto prazo ou imediato, pois além do reflexo nas remunerações dos servidores ativos tem-se também o impacto nas aposentadorias e pensões daqueles servidores
que possuam paridade; a médio e longo prazo pelo aumento dos aportes ao fundo financeiro em razão do aumento da quantidade de servidores aposentados e do
consequente reajuste dos benefícios.
Além disso, a inexistência de normas estaduais regendo
a matéria foi apontada como causa principal para a ausência dos estudos em diversos projetos de lei. (p. 336
Relatório Técnico 449/2017).
Em uma breve analogia, podemos dizer que a norma geral existe, e consiste no art. 40 da Constituição; artigos
16, 17, 24 e 69 da LRF. O Relatório Técnico 449/2017 (p.
336) aponta como causa da ausência de estudos a falta de normas e procedimentos formais instituídos para
a quantificação do impacto orçamentário financeiro dos
aumentos remuneratórios. Também destaca que não há
menção a estudos de impacto orçamentário-financeiro
nos projetos de lei encaminhados (p.337).
Não se está aqui, de forma alguma, a fazer interferência
em esferas de competência ou a preconizar quebra do
princípio constitucional da tripartição dos poderes. As
legislações constitucionais e infraconstitucionais citadas
nesta análise deixam clara a necessidade de realização
dos estudos apontados na determinação em epígrafe.
Todavia, para que tais estudos sejam devidamente realizados, fazem-se necessárias normas que estabeleçam os
procedimentos a serem adotados nos estudos, garantindo assim: (i) o equilíbrio financeiro e atuarial preconizado no artigo 40 da CFRB e (ii) que os estudos e estimativas ditados pela LC101/00 sejam realizados e as suas
conclusões sirvam de base para as propostas de lei a serem encaminhadas à Assembleia Legislativa.
Em outras palavras, a edição de procedimentos próprios
via normatização, como explicitado na determinação
3.2.1 é instrumental em relação à obrigação, decorrente de todo o arcabouço legal e constitucional da matéria,
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de efetivamente realizar os estudos.
Diante de todo o exposto, considerando a leitura combinada dos artigos 40 da Constituição Federal e os artigos 16, 17, e 69 da LRF e considerando o estudo realizado no RT das contas de governo de 2016 relativo aos reajustes concedidos ao funcionalismo, e considerando o
aumento do aporte realizado nos últimos anos, também
demonstrado no Relatório Técnico 449/2017, sugerimos
a manutenção da determinação do item 3.2.2.
III.8. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.3.1 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.3.1 Que elabore e encaminhe juntamente com a sua
próxima prestação de contas e demais estudo de viabilidade orçamentária, financeira e de projeção do cumprimento do limite de gastos com pessoal, e demais
obrigações, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que se possa analisar a necessidade de tomada de medidas, a curto e médio prazos, caso esse limite não possa ser mantido dentro dos patamares legais,
especialmente nos exercícios em que os valores a serem aportados ao Fundo Financeiro cheguem em seu pico máximo, cuja projeção aponta para os exercícios de
2030 e seguintes (art. 40 da Constituição Federal; art.
1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal e Portaria MPS
403/2008);
O Recorrente alega, primeiramente, que a Determinação
acima possui a mesma redação da Recomendação lançada no item 3.3.1.2.1. da Prestação de Contas do Governo do Estado de 2015 e que esta foi objeto de Recurso
de Reconsideração (Processo 6290/2016) ainda pendente de julgamento.
O referido Recurso de Reconsideração (Processo
6290/2016) foi julgado em 4/9/2017 e emitido o Parecer Prévio 090/2017 pelo não conhecimento do Recurso no que se referia às Recomendações. Assim, não há
mais qualquer pendência capaz de interferir na análise
do presente item.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Alega também o Recorrente que o TCEES estaria adentrando em seara relativa à conveniência e oportunidade
das escolhas a serem feitas pelo Poder Executivo no âmbito de sua discricionariedade. E ainda, que compete exclusivamente ao Governo Estadual decidir como e quais
medidas administrativas deverão ser adotadas para que
isso seja feito.
Com todo respeito ao Recorrente, não se pretende interferir na esfera de decisão administrativa do executivo,
mas que se realizem efetivamente os comandos da LRF,
senão vejamos.
A determinação recorrida teve como origem o item
4.5.3.1 (Breve estudo sobre os aumentos remuneratórios nas principais carreiras do Estado), constante do Relatório Técnico das Contas do Governador no exercício
de 2016 (p. 329 a 341), o qual concluiu: (i) nem todos
os projetos de lei continham o impacto orçamentário financeiro exigido pela LRF; (ii) pela ausência de registro
dos estudos de impactos financeiros; (iii) pela ausência
de normas e procedimentos formais para a quantificação do impacto orçamentário-financeiro de reajustes remuneratórios.
Tomando como exemplo as projeções previdenciárias
contidas na Tabela 4.28 (p. 364) do Relatório Técnico 449/2017, que exibe a publicação do Demonstrativo
de Projeção Atuarial para o Plano Financeiro constante
da publicação do 6º bimestre do Relatório Resumido de
Execução Orçamentária (RREO), a quarta coluna da tabela representa o “Resultado previdenciário” que é o valor
das receitas menos as despesas previstas, e que para o
ano de 2018 é de aproximadamente 2 bilhões de reais
de déficit, e que para 2031 é de aproximadamente 3 bilhões de reais de déficit.
Se analisarmos apenas esse intervalo (2018-2031), temos que o crescimento do déficit é da ordem de 50%.
Para esses valores deficitários o Estado terá que aportar
recursos ao Fundo Financeiro.
A Lei Complementar 101/2000, comumente chamada de

LRF, estabeleceu normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, em seu artigo 1º, § 1º, dispôs 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:
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da
Constituição.
§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, mediante o cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Os valores dos déficits apresentados nas projeções previdenciárias têm sido e continuarão sendo suportados pelos recursos do Tesouro, comprometendo cada vez mais
o seu limite de gastos. Para se ter uma ideia, em 2011 o
aporte foi da ordem de R$ 985 milhões, já em 2016 foi
da ordem de R$ 1 bilhão e 767 milhões. Ou seja, quase dobrou em 6 anos (item 4.6.3 do Relatório Técnico
449/2017, p. 348, gráfico 4.16).
As projeções indicam que essa despesa continuará crescente até 2031. O que se quer na determinação é, nada
mais nada menos, o cumprimento da LRF. Pretende-se a
realização de uma gestão fiscal planejada e transparente, em que se previnam riscos, pois o que está em jogo
é o benefício de milhares de servidores. O que se quer
é que seja enviado o estudo de como o Estado irá suprir essa necessidade financeira apontada nas projeções
previdenciárias apresentadas, não só nas contas de Governo, mas também, bimestralmente no ANEXO 10 do
www.tce.es.gov.br

RREO.
Por fim, observa-se que o recorrente busca refugiar-se
no conceito de mérito administrativo para se contrapor
à determinação contida no item 3.3.1 do Parecer Prévio.
Todavia, como demonstrado na presente análise, a matéria em apreço não comporta juízo de conveniência e
oportunidade por parte do gestor, tendo em vista que a
sua não execução implica em desatendimento ao interesse público, na medida em que dificulta/impede o planejamento adequado na seara previdenciária.
Portanto, sugerimos a manutenção da determinação do
item 3.3.1.
III.9. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.3.2 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.3.2 Por intermédio da Sefaz, responsável pela consolidação das contas do Estado, que proceda ao registro
contábil das provisões matemáticas previdenciárias no
IPAJM e nos Poderes do Estado, de acordo com a orientação da STN, quando da alteração do PCASP (art. 89 da
Lei Federal nº. 4.320/64 e Resolução CFC 1.128/2008);
O Recorrente alega, primeiramente, que a Determinação possui relação com o teor da Determinação 2.2.5 do
Parecer Prévio TC 053/2016 (Contas do Governador de
2015) e que esta foi objeto de Recurso de Reconsideração (Processo 6290/2016) cujo julgamento estava previsto para 4/9/2017.
Alega que o Estado salientou que o IPAJM não poderia
deixar de registrar a conta contábil “cobertura de insuficiência financeira”, visto que a mesma consta do Plano
de Contas de adoção obrigatória para os RPPS.
Ademais, argumentou também o Governo Estadual que
a parte III da 6ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) não estabelecia expressamente que os efeitos do registro contábil no passivo
relativo à “cobertura de suficiência financeira” de benefícios concedidos e a conceder deveriam ser computados de imediato em contrapartida ao Patrimônio LíquiSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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do da entidade.
A impugnação realizada à época se deu de forma extemporânea, e assim sendo a área técnica opinou pelo seu
não conhecimento em razão de preclusão consumativa.
Mesmo assim, o relator entendeu ser possível o conhecimento do pedido do recorrente. E em sequência, não
apenas conheceu do recurso como também concedeu o
provimento sob diversos argumentos (p. 26 a 31 do Parecer Prévio 90/2017, processo 6290/2016).
Em relação à determinação contida no item 3.3.2 do
Parecer Prévio das Contas de Governo do exercício de
2016, recorre contra determinação de evidenciar de forma transparente o total das provisões matemáticas.
Quando verificamos o relatório técnico no item 4.7.1
Provisões Matemáticas Previdenciárias, e também o Parecer Prévio TC 066/2017, o que se quer é que o Estado siga as determinações da STN quando da alteração
do PCASP.
Nos termos do Relatório Técnico 449/2017, página 372,
a determinação é a seguinte: “que proceda ao registro
contábil das provisões matemáticas previdenciárias no
IPAJM e nos Poderes do Estado, de acordo com a orientação da STN, quando da alteração do PCASP.”
Ou seja, o que se determinou, é que o Estado siga as
normas da STN quando das suas alterações e evidencie
de forma transparente o total das provisões matemáticas. A determinação é para que o Estado cumpra a norma quando da sua atualização; é como se fosse um alerta. Diante do exposto, sugerimos a manutenção do item
3.3.2.
III.10. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.4.1 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.4.1 Que, a partir da próxima LOA, abstenha-se de incluir dispositivos com autorização para abertura de créditos ilimitados em observância às vedações contidas no
art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 5º,
§ 4º, da LRF.

Antes de menção aos argumentos trazidos pelo recorrente cumpre registrar que o ponto foi inicialmente introduzido pela área técnica no item 3.3.1 do Relatório de
Acompanhamento 1/2016, Processo TC 4733/2016, que
subsidiou as Contas do Governador, exercício de 2016,
nos seguintes termos:
3.3.1 Autorização para abertura de Créditos Adicionais
(art. 6º da LOA)
O Capítulo III da LOA autoriza o Poder Executivo a abrir
créditos suplementares da seguinte forma (art.6º):
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Lei Orçamentária, de acordo com o disposto no § 5º do art. 17
da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 10.395, de 2015,
mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, conforme inciso III do §
1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964;
II - à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos
termos do inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964;
III - à conta de superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício de 2014, nos termos do inciso I
do § 1º e § 2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
IV - à conta do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do art.
43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
V - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:
a) amortização e encargos da dívida;
b) pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de
recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que mantido
o mesmo valor aprovado para cada Poder;
VI - anulando a reserva de contingência, para utilizar cowww.tce.es.gov.br

mo fonte de recursos para abertura de créditos suplementares.
O inciso I estabelece um limite para abertura de créditos
suplementares, de 20% do total da LOA, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações
orçamentárias. Contudo, o art. 6º apresenta, em seus incisos II, III, IV, V e VI outras fontes para abertura de créditos adicionais, para os quais não foi estabelecido o limite para abertura dos referidos créditos e ainda autoriza
o Executivo a abrir créditos adicionais para o pagamento
de despesas com amortização e encargos da dívida e para o pagamento de pessoal e encargos sociais, mediante
a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde
que mantido o mesmo valor aprovado para cada Poder.
Assim, percebe-se que, para as situações contidas nos incisos II ao VI, o Poder Executivo está autorizado a abrir
crédito adicional sem qualquer percentual preestabelecido na LOA, em desacordo com o art. 167, inciso VII, da
Constituição da República28; com o art. 5º, § 4º, da Lei
de Responsabilidade Fiscal29, e com o artigo 7º, inciso
I, da Lei 4.320/196430, caracterizando autorização para
abertura de créditos ilimitados, o que é vedado pelo art.
167, Inciso VII, da Constituição da República.
Diante do exposto, sugere-se, com fundamento no artigo 329, §7º, do Regimento Interno (Resolução TC
261/2013), DETERMINAR ao Poder Executivo Estadual
para que, na elaboração das próximas LOAs, abstenha-se de incluir dispositivos com autorização para abertura de créditos ilimitados em observância às vedações
contidas no art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e
no art. 5º, § 4º,da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Como se seguiu naqueles autos, o voto do Relator, naquele momento, entendeu por não recepcionar a sugestão proposta pela área técnica:
2. A Determinação sugerida pela Área Técnica (Item
3.3.1, fls. 52-53 do Relatório de Acompanhamento
00001/2016-2) para que o Poder Executivo Estadual, a
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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partir da próxima LOA abstenha-se de incluir dispositivos
com autorização para abertura de créditos suplementares ilimitados em observância às vedações contidas no
art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 5º,
§ 4º, da LRF.
No entendimento da Área Técnica os incisos II ao VI da
LOA autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
sem qualquer percentual determinado, estando, portanto, em desacordo com o art. 167, inciso VII, da Constituição da República4; com o art. 5º, § 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal5, e com o artigo 7º, inciso I, da Lei
4.320/19646.
Vejamos os dispositivos mencionados na LOA que sustentam a sugestão da área Técnica:
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Lei Orçamentária, de acordo com o disposto no § 5º do art. 17
da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 10.395, de 2015,
mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, conforme inciso III do §
1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964;
II - à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos
termos do inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964;
III - à conta de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2014, nos termos do inciso I do § 1º e § 2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320,
de 1964;
IV - à conta do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do art.
43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

b) pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de
recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que mantido
o mesmo valor aprovado para cada Poder;
VI - anulando a reserva de contingência, para utilizar
como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares. (Grifei).
Verifico na leitura das redações dos incisos referidos não
haver permissivos ilimitados, uma vez que o termo utilizado – “à conta de” –, condiciona a um limite, restringido ao alcance da abertura do crédito correspondente, ou
seja, o limite para abertura de crédito por excesso de arrecadação é o próprio excesso, do mesmo modo para o
superávit patrimonial, como para os demais casos. Portanto, não são variáveis que o gestor determina, mas sim
determinadas de maneira preponderante de fatores externos, que ficarão limitadas à conta de cada alcance. Razão que não recepciono a sugestão proposta.
Entretanto, ao final do Voto, o Relator ressalvou a possibilidade de retomada do tema, como consta no seu Voto
(Processo TC 4733/2016):
Por todo o exposto, deixo de acompanhar, divergindo da
área técnica e do MPEC, sem prejuízo de futuras reconsiderações, às determinações sugeridas pela Área Técnicas, a seguir pautadas: (grifo nosso)
(...)
- item 3.3.1 Autorização para abertura de Créditos Adicionais, do RF-ACO nº 001/2016 - fls. 52-53 – para que,
a partir da próxima LOA, abstenha-se de incluir dispositivos com autorização para abertura de créditos ilimitados em observância às vedações contidas no art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 5º, § 4º, da LRF.
(...)

V - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:

Já no Voto do Relator no processo das Contas de 2016
(Processo TC 3139/2017), a matéria foi então retomada
pelo Relator, nos seguintes termos:

a) amortização e encargos da dívida;

2.3.2.2 Lei Orçamentária Anual – LOA
www.tce.es.gov.br

Em atendimento ao disposto no § 5º do artigo 165 da
Constituição Federal, no § 5º do artigo 150 da Constituição Estadual e na LDO 10.395/2015, a LOA para o exercício financeiro de 2016, Lei Estadual 10.492/2016, em
seus artigos 2º e 4º, estimou a receita total do Estado no
montante de R$ 17.050.865.636,00 e fixou a despesa em
igual valor, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social. Quanto ao Orçamento de Investimento, sua despesa foi fixada em R$ 443.761.503,00, conforme art. 7º da LOA.
A LOA, para o exercício financeiro de 2016, em seu art. 6º
autorizou o Poder Executivo a abrir créditos suplementares.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Lei Orçamentária, de acordo com o disposto no § 5º do art. 17
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 10.395, de 2015, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação
de dotações orçamentárias, conforme inciso III do § 1º
do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964;
II - à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos
termos do inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964;
III - à conta de superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício de 2014, nos termos do inciso I
do § 1º e § 2º do art. 43 da Lei Federal 4.320, de 1964;
IV - à conta do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do art.
43 da Lei Federal 4.320, de 1964;
V - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:
a) amortização e encargos da dívida;
b) pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de
recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que mantido
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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o mesmo valor aprovado para cada Poder;
VI - anulando a reserva de contingência, para utilizar como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares.
A Área Técnica observou que os incisos II, III, IV, V e VI
outras fontes para abertura de créditos adicionais, foram
dispostos sem estabelecer o limite para abertura desses
créditos e sugeriu determinação ao Poder Executivo Estadual para abster-se de incluir tais dispositivos na elaboração das próximas LOAs em observância às vedações
contidas no art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e
no art. 5º da LRF.
Entretanto, no voto proferido no processo TC 4733/2016,
não acompanhei a Área Técnica e o Ministério Público de
Contas, e assim a referida sugestão não foi recepcionada
pelo Plenário desta Corte de Contas, conforme Decisão
– Plenário 3553/2016.
Porém, no referido voto, fiz a ressalva de numa melhor
análise reconsiderar a questão, o que faço neste momento.
Avaliando melhor o tema, observo que conforme já demonstrado pela equipe técnica, de fato a Lei Orçamentária nº 10.492/2016 para o exercício de 2016, trouxe dispositivos para autorizações de créditos adicionais de forma ilimitada, o que afronta os dispositivos expressos no
art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 5º
da LRF.
Assim, reconsidero o voto proferido nos autos do Processo TC 4733/2016 que culminou na Decisão – Plenário 3553/2016, por entender assistir razão a equipe técnica.
Trago a título exemplificativo uma comparação da LOA
do Estado do Espírito Santo com a LOA da União. Observo que o art. 4º da Lei Federal 12.952/2014, pode aparentemente evidenciar trata-se do mesmo procedimento trazido no art. 6º da Lei Estadual 10.492/2016, no entanto, não é o que se revela, porquanto, o inciso I da LOA

da União impõe a limitação da abertura do crédito para
os subtítulos de excesso de arrecadação e de superávit
financeiro, disposto nas alíneas “d”, “c” e “e”.
Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais,
desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta
de resultado primário estabelecida para o exercício de
2014 e sejam observados o disposto no parágrafo único
do art. 8º da LRF e os limites e as condições estabelecidos neste artigo, vedado o cancelamento de quaisquer
valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais apresentadas por parlamentares, para o atendimento de despesas:
I - em cada subtítulo, até o limite de 20% (vinte por cento) do respectivo valor, mediante a utilização de recursos
provenientes de:
a) anulação parcial de dotações, limitada a 20% (vinte
por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação;
b) reserva de contingência, inclusive à conta de recursos
próprios e vinculados, observado o disposto no art. 5º,
inciso III, da LRF;
c) excesso de arrecadação de receitas próprias, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II, 3º e 4º, da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964; (grifamos)

3.4.1 Que, a partir da próxima LOA, abstenha-se de incluir dispositivos com autorização para abertura de créditos ilimitados em observância às vedações contidas no
art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 5º,
§ 4º, da LRF.
Em face do dispositivo foi apresentado recurso de reconsideração, nos seguintes termos:
Quanto à Determinação Contida no “Item 3.2.4.1”:
“Que, a partir da próxima LOA, abstenha-se de incluir
dispositivos com autorização para abertura de créditos
ilimitados em observância às vedações contidas no art.
167, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 5°, § 4°,
da LRF.”
Quanto à Determinação em destaque, insta esclarecer,
primeiramente, que as autorizações para a abertura de
crédito adicional veiculadas na LOA Estadual não são ilimitadas, visto que estão restritas aos seguintes limites:
a) Por operação de crédito – Devem ser precedidas de
autorização legal específica (Lei n. º 1 0.028/00);
b) Por superávit financeiro – Existe limitação em razão
do montante apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos da Lei n.º 4320/64;
c) Por excesso de arrecadação – A abertura de crédito
é limitada ao excesso de arrecadação no exercício, não
sendo possível determiná-lo ex ante.

Importante registrar que o supracitado voto foi acatado
pelo Plenário, nos termos do Parecer Prévio TC 66/2017,
resultando na determinação ora guerreada:

Além disso, inexiste no ordenamento brasileiro vedação
como a fixada por essa Egrégia Corte de Contas na presente Determinação. O que o inc. VII do art. 167 da CRFB/88 c/c o § 4º do art. 5º da LC de n.º 101/2000 veda é
a ‘... concessão ou utilização de créditos ilimitados”. Nesse aspecto, é fundamental consignar que há expresso
comando constitucional (§ 8º do art. 165 da CRFB/88)
quanto à possibilidade de a lei orçamentária anual consignar “autorização para abertura de créditos suplementares”, sem estabelecer limite para tal.

3.4 Relativamente aos aspectos de instrumento de planejamento;

Tendo em conta tais aspectos, verifica-se que as autorizações contidas no art. 6° da LOA 2016 não violam ne-

d) excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional; e (grifamos)
e) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial
do exercício de 2013, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964; (grifamos)
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nhum dispositivo constitucional ou legal, por tratarem
apenas da autorização para a abertura de créditos suplementares, não se confundindo com os créditos orçamentários em si. O que o ordenamento jurídico impede
é a abertura de crédito com dotação ilimitada, não o limite autorizado para abertura de créditos, que decorre
do processo legislativo (LOA).
Por fim, a LDO 2016, em seu art. 16, § 5º delimita a abertura de créditos adicionais até o limite de 20% (vinte por
cento) do total do Projeto e da Lei Orçamentária, respectivamente.
Como a atuação da Administração Pública Estadual está
em conformidade com as prescrições contidas no ordenamento jurídico vigente, requer-se a esse E. TCEES que
seja reconsiderada a Determinação em epígrafe.
Cumpre introduzir que o orçamento é um instrumento
de planejamento das atividades a serem desenvolvidas
pelos órgãos da Administração Pública, através do qual
o gestor público tende a colocar em prática seu plano
de governo. De regra, isso só é possível após aprovada
a Lei Orçamentária, que autoriza a utilização dos créditos orçamentários, ou seja, permite que possam ser executados.
No entanto, no transcorrer do exercício financeiro podem surgir novas situações e fatos, imprevistos ou não
previstos adequadamente, que necessitam ser realizados pela Administração Pública. Essa flexibilização e
possibilidade de nova realocação de créditos orçamentários somente é possível devido ao instituto dos créditos
adicionais, pois exercem exatamente essa função.
Como instrumento de adequação do orçamento à realidade fática, os créditos adicionais ganham relevância e o
legislador assegurou na Lei que dispõe sobre as normas
de direito financeiro um capítulo especial que disciplina
sobre o instituto. São autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual, conforme dispõe o art. 40 da Lei n° 4.320/64.

Conforme se extrai da referida lei, os créditos adicionais
comportam três espécies ou tipos: suplementares, especiais e extraordinários.
Os créditos adicionais classificam-se em: Suplementares,
os destinados a reforço de dotação orçamentária; Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de
guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
Quanto à autorização legislativa e formalização para
abertura, destaca-se o seguinte: os créditos suplementares e especiais necessitam de autorização legal, ou seja,
do Poder Legislativo, e são abertos por meio de Decreto Executivo. O crédito suplementar é destinado a suplementar uma dotação que já existe no orçamento, deve
ser autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo e tem vigência até o orçamento em vigor.
Cumpre mencionar que os limites (autorizações) para abertura de créditos suplementares são estabelecidos na própria Lei Orçamentária Anual pelo Executivo e
aprovados pelo Legislativo, juntamente com o orçamento, visando desburocratizar sua utilização, uma vez que
consiste apenas na realocação de recursos já existentes
e autorizados. É o que dispõe a Lei 4.320/64 no seu art.
7°, I, ao afirmar que a Lei Orçamentária poderá conter
autorização ao Executivo para abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43 (existência de recursos disponíveis).   
Tendo estas ideias e conceitos estabelecidos, pode-se
constatar benefícios oriundos da utilização dos créditos
adicionais, pois é graças a eles que o gestor público poderá reagir frente a situações adversas ou que foram imprevistas ou previstas de forma insuficiente quando do
planejamento e elaboração da Lei Orçamentária Anual,
sempre com vistas a atender aos interesses (demandas)
da coletividade.
Em diferentes ordenamentos jurídicos a flexibilidade orçamentária se mostra ora mais ampla e ora mais restriwww.tce.es.gov.br

ta, com conflitos de diferentes características e graus de
profundidade entre os Poderes Executivo e Legislativo. A
distribuição de poderes durante a fase de execução orçamentária é elemento central que move o direito orçamentário, pois é a partir das competências para flexibilizar o orçamento público que se determina a distribuição
do poder financeiro.
Como o orçamento é uma lei, por evidente, espera-se
que seja cumprido. Uma eventual impossibilidade de sua
execução nos exatos termos em que foi aprovada não
justifica alterações de tal forma significativas que o desfigure por completo, sob pena de inutilizá-la como instrumento de planejamento, de condução da atividade
financeira da administração pública e inviabilizando o
seu controle. O orçamento público não pode ser transmudado em “peça fictícia” (termos do Parecer Prévio TC
59/2014).
Nessa perspectiva e cogitando ainda a possibilidade de
eventual desequilíbrio de forças entre executivo e legislativo, revela-se preponderante aos Órgãos de Controle
exigir que os instrumentos de flexibilidade orçamentária
guardem pertinência para com o ordenamento jurídico,
em especial no que diz respeito ao aspecto qualitativo
(fonte) e quantitativo (montante autorizado) dos créditos suplementares, de modo a ser assegurado à coletividade que o orçamento aprovado seja utilizado para cumprir o que foi estabelecido pela lei orçamentária em seu
aspecto essencial, com os ajustes (dentro da legalidade)
nas previsões e programações orçamentárias durante o
curso de sua execução.
O art. 43 da Lei 4.320/64 disciplina quais são os recursos para a abertura de crédito suplementar: o superávit
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício
anterior; os provenientes de excesso de arrecadação; os
resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em
lei; o produto de operações de crédito autorizadas.
Passando-se à análise da argumentação do recorrente,
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tem-se que essa se revela incongruente para com o ordenamento jurídico, eis que considera como limite para
fins da abertura de créditos adicionais a simples existência de saldo nas suas possíveis fontes de recursos autorizadas para essa finalidade, como disciplina o art. 43 da
Lei 4.320/64, e ainda, com relação à abertura de crédito
suplementar para pagamento de amortização e encargos da dívida, não indica nem limite nem fonte.

positivo, como redigido, sem percentual ou outra referência, não permite inferência. É uma autorização em
branco que se limita a fazer referência às fontes autorizadas pela Lei 4.320/64. Com isso a disposição manifesta carência na indicação de limite quantitativo para abertura de crédito suplementar, incompatível para com o ordenamento jurídico pátrio, ao contrário do aduzido pelo recorrente:

Com isso, embora a LOA do ES indique que os créditos
adicionais serão abertos com as fontes autorizadas pela Lei 4.320/64, termina por deixar de estabelecer qualquer limite além do próprio limite físico (existência de
saldo nas fontes), ou seja, enquanto houver entrada na
fonte poderá ser aberto crédito adicional.

Lei Estadual 10.492/2016 – Estima receita e fixa a despesa do Estado (ES) para o exercício financeiro de 2016.

Como a matéria relativa às possíveis fontes para abertura de crédito suplementar já está tratada na Lei Federal
4.320/64, o dispositivo da LOA não inova e nem limita o
administrador em nada.
De mais relevante, muito embora o dispositivo da LOA
capixaba mostre sintonia para com o art. 43 da Lei
4.320/64 ao indicar as fontes possíveis, não guarda respeito para com o inciso I do art. 7º do mesmo diploma legal que estabelece que a lei orçamentária poderá conter
autorização ao Executivo para abrir créditos suplementares até determinada importância:
Lei 4.320/64
(...)
Art. 7° A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao
Executivo para:
I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43; (grifo nosso).
Urge ser frisado, a “importância” que a lei se refere é
quantia, soma, numerário, ou seja, valor traduzível em
moeda corrente (R$).
Então, no caso dos autos, qual seria o quantitativo autorizado nos incisos II, III, IV, V, do art. 6º da LOA? O dis-

(...)
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Lei Orçamentária, de acordo com o disposto no § 5º do art. 17
da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 10.395, de 2015,
mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, conforme inciso III do §
1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964;
II - à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos
termos do inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964;
III - à conta de superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício de 2014, nos termos do inciso I
do § 1º e § 2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
IV - à conta do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do art.
43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
V - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:

VI - anulando a reserva de contingência, para utilizar como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares.
Com se vê na LOA Capixaba, com exceção dos incisos I, IV
e VI, que se consegue apurar o montante autorizado (por
exemplo, no inciso I, basta aplicar 20% sobre o valor do
total do orçamento que se consegue “a importância” em
R$ a que aduz o inciso I do art. 7º da Lei 4.320/64), os demais incisos não permitem inferência da importância autorizada, e com isso não contam com limite quantitativo.
Somente a indicação das fontes que a Lei 4.320/64 autoriza. Não se pode perder de vista ainda que mesmo que
seja considerado autorizado 100% das fontes, ainda que
fosse possível, se traduziria na ausência da importância
autorizada (quantia monetária), eis que não se consegue
estimar, com base na LOA, quanto será o excesso de arrecadação ou quanto se procederá de operação de crédito, por exemplo.
Já com relação ao inciso V, alínea “a”, a questão registra
ainda mais gravidade, na medida em que não apresenta
qualquer limite para pagamento de despesas com encargo e amortização da dívida.
Também cumpre registrar a impropriedade que ocorre no inciso III. Eis que ainda que em 2016 (ocasião da
edição da LOA) se conhecesse o superávit financeiro de
2014 e com isso se pudesse inferir o montante autorizado, a sua redação manifesta notória inconformidade para com o inciso I do § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, que
disciplina que a fonte autorizada para crédito suplementar é o superávit financeiro do exercício anterior, no caso,
seria o de 2015, o que lhe retira sua validade como fonte
de crédito suplementar, in verbis:

a) amortização e encargos da dívida;

Lei 4.320/64

b) pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de
recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que mantido
o mesmo valor aprovado para cada Poder;

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição jus-
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tificativa.
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (g.n.)
Nessa perspectiva, a LOA capixaba revela incerteza e insegurança, a autorização para crédito suplementar de
20%, indicada no inciso I, é meramente inicial, pode ser
ampliada enquanto houver entradas nas fontes de crédito suplementar. De consequência, não se tem nem se
consegue inferir, o montante autorizado, tampouco a
porcentagem de fato autorizada.
Não se pode perder de vista, por conjectura, o incentivo à manipulação artificial dos dados para efeito de majoração do percentual possível para abertura de créditos
suplementares, como, por exemplo, na previsão subestimada do ingresso de recursos aos cofres do Estado, para efeito de geração de fonte de crédito suplementar por
excesso de arrecadação. O que teria consequência ainda
nos demais órgãos autônomos do Estado, que contarão
com previsão a menor da Receita Corrente Líquida, a impactar na expectativa de suas despesas com pessoal, em
face da necessidade de planejamento em conformidade
para com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
No que tange à Constituição Federal, cumpre mencionar
que a seção que trata dos orçamentos, inclusive o art.
167, que preleciona entre as vedações a realização de
despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais (inciso II),
bem como a concessão ou utilização de créditos ilimitados (inciso VII).
Nessa perspectiva, a LOA capixaba mostra respeito ao inciso II, já que prevê, no que se refere aos créditos suplementares, a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas à custa das suas fontes legais, indicando,
com exceção do inciso V, alínea “a”, as fontes dos créditos suplementares. Entretanto, a mesma Lei faz letra

morta do inciso VII, que estabelece a proibição das Leis
Orçamentárias de estabelecerem créditos ilimitados.

d) excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Nacional; e

Ilustrando o tema, vale trazer a redação da LOA da União
Federal que, como se observa, permite inferir os limites
de abertura de créditos suplementares na importância
autorizada (R$), podendo-se extrair das referências à valor estabelecidas na Lei Orçamentária:

e) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial
do exercício de 2015, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso
I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964; (grifos nossos)

LEI Nº 13.255, DE 14 DE JANEIRO DE 2016. Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2016.
(...)
Seção III – Da Autorização para a Abertura de Créditos
Suplementares
Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais
abertos ou reabertos, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis
com a obtenção da meta de superávit primário estabelecida para o exercício de 2016 e sejam observados o disposto no parágrafo único do art. 8º da LRF e os limites e
as condições estabelecidos neste artigo, vedado o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais e coletivas,
para o atendimento de despesas:
I - em cada subtítulo, até o limite de 10% (dez por cento) do respectivo valor, mediante a utilização de recursos provenientes de:
a) anulação parcial de dotações, limitada a 10% (dez por
cento) do valor do subtítulo objeto da anulação;
b) reserva de contingência, inclusive à conta de recursos
próprios e vinculados, observado o disposto no art. 5º,
inciso III, da LRF;
c) excesso de arrecadação de receitas próprias e de receitas vinculadas, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II,
3º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
www.tce.es.gov.br

(...)
Com isso, a LOA do ES revela negligência para com o inciso I do art. 7º da Lei 4.320/64, traduzindo-se em inconformidade para com o inciso VII do art. 167 da Constituição Federal.
Vale mencionar que o tema já foi tratado por nossa Corte
de Contas, sendo considerado incompatível para com o
inciso VII do art. 167 da CF o dispositivo da LOA que previu suplementações à custa de fontes de recursos do superávit financeiro do exercício anterior e do excesso de
arrecadação, independente do limite autorizado, no caso, no art. 6º da Lei municipal de Anchieta, de 60%, deixando de definir o valor ou percentual limite para tais
créditos:
PARECER PRÉVIO TC-059/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3335/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2012
RESPONSÁVEL - EDIVAL JOSÉ PETRI
Embora não tenha sido identificada abertura irregular
de créditos adicionais, ressalta-se que o art. 7º da Lei
Orçamentária nº 721/2011 afronta a disposição do art.
167, VII, da Constituição da República. Ora, o citado dispositivo da LOA estabelece que as suplementações ou
remanejamento utilizando como fontes de recursos o
superávit financeiro do exercício anterior e o excesso
de arrecadação não oneram o limite autorizado no art.
6º da mesma Lei (60%) e não define o valor ou percentual limite para tais créditos, caracterizando concessão
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de créditos ilimitados. Entende-se que este dispositivo
torna possível suplementar o orçamento infinitamente,
permitindo alterar qualquer programa de governo aprovado pelo Poder Legislativo por meio da LOA e tornando o orçamento público uma peça fictícia, sem planejamento e, portanto, o Poder Executivo Municipal deve se
abster de incluí-lo em seus projetos de lei orçamentária.
Ademais a aprovação da Lei Orçamentária contendo dispositivo que permita a abertura de créditos orçamentários ilimitados demonstra omissão da Câmara local no
exercício da sua função constitucional de participar da
elaboração do orçamento municipal e controlar a sua
execução.
No mesmo sentido ainda o julgado do TCM – Tribunal de
Contas dos Municípios da Bahia:
PARECER PRÉVIO Nº 335/12
Opina pela rejeição, porque irregulares, das contas da
Prefeitura Municipal de SALVADOR, relativas ao exercício financeiro de 2009.
Para o exercício de 2009, a Lei Orçamentária nº 7.599/08
autorizou o Poder Executivo a abrir créditos adicionais
suplementares nas seguintes fontes e limites:
a) superávit financeiro, até o limite do total apurado;
b) excesso de arrecadação, até o limite de 100% (cem
por cento) do valor apurado;
c) anulação parcial ou total de dotações, dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite das dotações;
d) anulação, parcial ou total, de dotações, até o limite de
20% (vinte por cento) das mesmas.
Ainda nas disposições dos créditos adicionais, a LOA estabeleceu no parágrafo único do art. 6º que os limites
de abertura acima mencionados não seriam afetados
pelos créditos adicionais destinados a suprir insuficiência das dotações de pessoal, encargos sociais, inativos,
pensionistas, dívida pública, dentre outras despesas.
Essa prática técnico orçamentária, oriunda do projeto

de lei orçamentária de iniciativa do Poder Executivo,
constitui afronta ao disposto no art. 167, VII da Constituição Federal, em virtude do não estabelecimento de
limites para abertura de créditos adicionais para atendimento daquelas despesas, como reiteradamente tem
decidido, à unanimidade, o Plenário do TCM.

Plenário, proferido no processo TC 3139/2017, que por
maioria recomendou à Assembleia Legislativa do Espírito
Santo a aprovação das contas do Chefe do Poder Executivo Estadual relativas ao exercício de 2016, por:

Nessa perspectiva, sugere-se o não acolhimento das razões recursais quanto à determinação 3.4.1.

2 conhecer das razões recursais em face das determinações; e

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto à ADMISSIBILIDADE do recurso, opina-se:
a) pelo NÃO CONHECIMENTO das razões recursais apresentadas com o objetivo de excluir do Parecer Prévio TC-066/2017-Plenário as recomendações nele contidas,
ante a ausência do binômio utilidade/necessidade;
b) pelo CONHECIMENTO das razões recursais apresentadas em face das determinações contidas no Parecer Prévio TC-066/2017-Plenário, por estarem presentes todos
os pressupostos recursais.
Quanto ao MÉRITO recursal, opina-se pelo não provimento do recurso.
Ante todo o exposto, opina-se seja parcialmente conhecido o recurso para que, no mérito, seja-lhe negado provimento, nos termos consubstanciados neste Relatório.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho integralmente
o opinamento contido na Instrução Técnica de Recurso
317/2017 e no Parecer 6464/2017 do Ministério Público
de Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, quanto ao Recurso de Reconsideração interposto pelo Exmo. Senhor Paulo César Hartung Gomes em relação ao Parecer Prévio TC – 66/201www.tce.es.gov.br

1 não conhecer do recurso quanto à pretensão de exclusão das recomendações;

3 quanto ao mérito, por negar provimento do recurso.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Espírito Santo Paulo César Hartung Gomes,
assistido pelo Procurador Geral do Estado em exercício,
Erfen José Ribeiro Santos e pelo Secretário de Estado da
Fazenda, Bruno Funchal, em face do Parecer Prévio nº
066/2017 - Plenário, constante dos autos do Processo nº
3139/2017, em apenso.
Frisa-se que o Parecer Prévio atacado, recomendou
à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo à
aprovação das contas do Chefe do Poder Executivo Estadual, relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do recorrente, com expedição de determinações
e recomendações.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Recursos, nos termos da Instrução Técnica de Recurso – ITR 00317/2017-1, no que se refere à admissibilidade, quanto às recomendações opinou pelo não conhecimento e quanto às determinações sugeriu o conhecimento do presente Recurso de Reconsideração e, no
mérito, pelo seu não provimento.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer 06464/2017-8, da lavra do Procurador Dr. Luis
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Henrique Anastácio da Silva, anuindo o posicionamento
da área técnica, pugnou no mesmo sentido.

Quanto ao MÉRITO recursal, opina-se pelo não provimento do recurso.

2 conhecer das razões recursais em face das determinações; e

O Eminente Conselheiro Relator, nos termos do Voto
01282/2018-1, não conheceu do presente recurso quanto à pretensão de exclusão das recomendações, conheceu das razões recursais em face das determinações, e
no mérito, negou provimento.

Ante todo o exposto, opina-se seja parcialmente conhecido o recurso para que, no mérito, seja-lhe negado provimento, nos termos consubstanciados neste
Relatório. – g.n.

3 quanto ao mérito, por negar provimento do recurso.
– g.n.

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, no termos do Parecer 06464/2017-8, acompanhando o posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.

2.
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTENTADO:

Assim, após pedido de vista, vieram os autos a este Magistrado de Contas para melhor se inteirar dos termos
do voto proferido pelo Eminente Relator, a fim de formar convicção, com vistas à deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do artigo 29 do
Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO DE VISTA
Em se tratando de Recurso intentado em face dos termos do Parecer Prévio nº 066/2017 - Plenário, considerando o posicionamento do Eminente Conselheiro Relator, necessário é sua análise, em cotejo com os documentos e argumentos despendidos pela defesa.
1.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Compulsando os autos, verifico que a área técnica, através da Instrução Técnica de Recurso – ITR 00317/2017-1,
manifestou-se nos seguintes termos, verbis:
[...]
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto à ADMISSIBILIDADE do recurso, opina-se:
a)
pelo NÃO CONHECIMENTO das razões recursais apresentadas com o objetivo de excluir do Parecer
Prévio TC-066/2017-Plenário as recomendações nele
contidas, ante a ausência do binômio utilidade/necessidade;
b)
pelo CONHECIMENTO das razões recursais
apresentadas em face das determinações contidas no
Parecer Prévio TC-066/2017-Plenário, por estarem presentes todos os pressupostos recursais.

O Eminente Conselheiro Relator, nos termos do Voto nº
01282/2018-1, votou nos seguintes termos, verbis:
[...]
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho integralmente
o opinamento contido na Instrução Técnica de Recurso
317/2017 e no Parecer 6464/2017 do Ministério Público
de Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

Passemos, pois, à análise dos requisitos de admissibilidade, para posterior exame do mérito.

Verifica-se, pois, que o Eminente Relator entendeu que a
parte é capaz e possui legitimidade processual.
Ocorre que a Secretaria Geral das Sessões, por meio do
despacho 54377/2017-3, informou que o Parecer Prévio
TC-066/2017 foi publicado no Diário Oficial Eletrônico
deste Tribunal em 31/07/2017, considerando-se publicado no dia 01/08/2017, tendo sido interposto o recurso em epígrafe em 30/08/2017, razão pela qual o mesmo é tempestivo, nos termos dos artigos 66, IV e 164,
todos da LOTCEES.
Por fim, tece considerações o corpo técnico, através da
Instrução Técnica de Recursos ITR 317/2017, no que se
refere ao interesse da parte recorrente, em relação ao
binômio necessidade/adequação, conforme transcrição,
verbis:
[...]

ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, quanto ao Recurso de Reconsideração interposto pelo Exmo. Senhor Paulo César Hartung Gomes em relação ao Parecer Prévio TC – 66/201Plenário, proferido no processo TC 3139/2017, que por
maioria recomendou à Assembleia Legislativa do Espírito
Santo a aprovação das contas do Chefe do Poder Executivo Estadual relativas ao exercício de 2016, por:
1 não conhecer do recurso quanto à pretensão de exclusão das recomendações;
www.tce.es.gov.br

Desse modo, questão propedêutica a ser analisada é a
natureza das recomendações e determinações expedidas por este Tribunal de Contas:
II.1. QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES
O vocábulo recomendação está intrinsecamente relacionado ao termo conselho, que se usa para advertir,
para avisar, em ação de reverência e cortesia a seu destinatário.
No âmbito dos Tribunais de Contas, a recomendação é
um instrumento utilizado “para a correção das deficiências verificadas no exercício do controle externo, visando ao aprimoramento da gestão dos recursos públicos”.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Logo, as recomendações exaradas por este Tribunal de
Contas, incluindo aquelas contidas no Parecer Prévio TC066/2017, nada mais são do que orientações e diretrizes, desprovidas de caráter impositivo e, por consequência, incapazes de alcançar a esfera jurídica do jurisdicionado, a quem cabe avaliar a oportunidade e a conveniência de adotá-las.
Em artigo publicado no sítio eletrônico da Audicon, o
Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado
do Amazonas Alípio Reis Firmo Filho explica que o termo recomendar “carrega consigo um forte conteúdo de
voluntariedade”, ou seja:
[...] quem recebe uma recomendação poderá ou não
acatá-la visto que se trata apenas de um aconselhamento, isto é, algo sujeito à esfera da discricionariedade de
seu destinatário. Nesse caso, o não acatamento do que
foi recomendado não poderá ser censurado por quem
proferiu a recomendação uma vez que seu destinatário optou (legitimamente) por uma das duas únicas soluções postas à sua disposição, qual seja, a de não acatar o que foi a ele recomendado. Afinal de contas, trata-se tão-somente de uma recomendação. Nada mais.
(grifos originais)
Desse modo, infere-se a existência de certa flexibilidade quanto à implementação das recomendações expedidas pelos Tribunais de Contas, porquanto os destinatários podem atendê-las por meios diferentes daqueles
sugeridos, desde que demonstrem o atingimento dos
mesmos objetivos. Os gestores podem, inclusive, deixar de cumpri-las em razão de circunstâncias específicas, desde que devidamente motivadas.
Uma vez caracterizadas como sugestões de aperfeiçoamentos procedimentais, resta evidente que as recomendações não geram sucumbência à parte, razão pela qual
não validam o pressuposto processual do interesse recursal.
Registre-se que não se trata de elucubração teórica, porquanto, na prática, o Tribunal de Contas da União – TCU

já consolidou o entendimento de que as recomendações expedidas por aquela Corte não geram sucumbência à parte e, portanto, não ensejam pretensão recursal, conforme se extrai dos seguintes enunciados:
ENUNCIADO: Se os atos fiscalizados forem de natureza
discricionária, praticados de forma motivada e visando
satisfazer o interesse público, a atuação do TCU limita-se
à emissão de recomendações. Não se conhece, por meio
de decisão monocrática do relator, de recurso contra
recomendação, por não haver sucumbência. Acórdão
1159/2014 – Plenário. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Relator:
RAIMUNDO CARREIRO. Data da sessão: 07/05/2014.
ENUNCIADO: As recomendações formuladas pelo Tribunal não tem caráter vinculativo, sendo, portanto, irrecorríveis, pois não impõem qualquer sucumbência aos
seus destinatários. Acórdão 414/2010 – Plenário. RELATÓRIO DE AUDITORIA. Relator: JOSÉ JORGE. Data da sessão: 10/03/2010.
ENUNCIADO: Em face de seu caráter não impositivo, as
recomendações expedidas pelo TCU não geram sucumbência às partes, sendo, dessa forma, incabíveis os recursos destinados a revê-las. Acórdão 4098/2008 – Primeira Câmara. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. Relator:
MARCOS VINICIOS VILAÇA. Data da sessão: 04/11/2008.
ENUNCIADO: Não cabem recursos contra recomendações do TCU. Acórdão 688/2007 – Plenário. PEDIDO DE
REEXAME. Relator: AROLDO CEDRAZ. Data da sessão:
25/04/2007.
ENUNCIADO: A expedição de recomendação não gera
qualquer sucumbência, ante seu caráter não impositivo, ausente, pois, interesse recursal em desconstituí-la.
Acórdão 207/2007 – Plenário. PEDIDO DE REEXAME. Relator: AROLDO CEDRAZ. Data da sessão: 28/02/2007.
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal – STF também já se posicionou ao deixar de conhecer de mandado de segurança impetrado contra recomendação do
TCU, conforme se depreende do Voto do Ministro Sydwww.tce.es.gov.br

ney Sanches, proferido no MS nº 21715-4/RS, abaixo reproduzido parcialmente:
Ora, quanto a simples diligências determinadas, ou meras recomendações feitas, pelo Tribunal de Contas da
União, sem caráter de julgamento propriamente dito,
ou de determinação, a jurisprudência do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido sua competência
originária, para julgar mandado de segurança que impugne tais deliberações. (grifos originais)
Considerando que no caso em análise inexiste sucumbência para o recorrente no que diz respeito às recomendações proferidas no parecer objurgado e, por consequência, a sua modificação nos termos propostos não
revela o binômio utilidade/necessidade, necessário ao
recurso.
Registre-se, por fim, que esta Corte de Contas já se posicionou pelo não conhecimento de recurso acerca de recomendações, posicionamento este encartado no Parecer Prévio TC - 90/2017.
Portanto, sugere-se o não conhecimento das razões recursais apresentadas com o objetivo de excluir do Parecer Prévio 066/2017-Plenário as recomendações nele contidas.
II.2. QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES
Se por um lado as recomendações invocam o sentimento de voluntariedade, as determinações, por outro, invocam o da imperatividade.
De acordo com o Manual de Boas Práticas Processuais
dos Tribunais de Contas, as determinações expedidas
pelos Tribunais de Contas também se tratam de instrumento utilizado para corrigir deficiências apuradas no
exercício do controle externo, “quando detectado vício de antijuridicidade”. Ainda de acordo com o referido Manual:
Consoante a obrigatoriedade estabelecida no inciso IX
do art. 71 da Constituição, cuja norma é de caráter geral,
abrangente de todo o procedimento de controle efetuSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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ado pelo Tribunal de Contas, deve ser assinado prazo
para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sempre que verificada ilegalidade.
Assim, nos procedimentos de auditoria, de emissão de
parecer prévio, de julgamento de contas ou de apreciação de legalidade, quando for constatada ilegalidade que
enseje modificação ou sustação de ato, mesmo que resulte em decisão com fixação de débito e aplicação de
multa, o Tribunal de Contas terá de assinar prazo para
que sejam adotadas as providências determinadas pela decisão, no sentido de ser restabelecida a legalidade
rompida.
Verifica-se, no que tange às determinações expedidas
pelos Tribunais de Contas, que inexiste margem para o
gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de adotá-las. Isso porque as determinações possuem caráter
coercitivo, sendo que o não atendimento comporta em
consequências gravosas para a esfera jurídica do responsável.
Logo, é inconteste a presença da sucumbência quanto às determinações proferidas no Parecer Prévio TC066/2017, estando presente o interesse recursal quanto às mesmas.
Portanto, sugere-se o conhecimento das razões recursais apresentadas para análise do respectivo mérito,
somente quanto às determinações contidas no Parecer
Prévio TC-066/2017.
II.3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, no que tange à admissibilidade do recurso interposto, opina-se:
a) pelo NÃO CONHECIMENTO das razões recursais apresentadas com o objetivo de excluir do Parecer Prévio TC066/2017 as recomendações nele contidas, ante a ausência do binômio utilidade/necessidade;
b) pelo CONHECIMENTO das razões recursais apresentadas em face das determinações contidas no Parecer Pré-

vio TC-066/2017, por estarem presentes todos os pressupostos recursais. g.n.
Assim, quanto ao opinamento técnico, no que se refere à admissibilidade do expediente recursal, verifica-se
que o mesmo retrata fielmente a decisão a ser tomada, quanto à admissibilidade do recurso intentado, isto porque, de fato, as recomendações não tem caráter
impositivo, trazendo consigo grande carga de voluntariedade, tal qual indicado pelo Eminente Relator ao fazer citação do artigo do Eminente Conselheiro Substituto
do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Dr. Alípio
Reis Firmo Filho.
A jurisprudência recente milita neste sentido, como
transcrita, litteris:
[...]
Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Departamento Regional do Senai no Estado de Roraima contra os itens 9.1, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão
4.222/2017-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do Sr. Arnaldo
Mendes de Souza Cruz, aplicando-lhe multa, bem como
expediu recomendações ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Estado de
Roraima (peça 24) .
Considerando que não houve aplicação de sanção por
esta Corte que atingisse o ora recorrente - Departamento Regional do Senai no Estado de Roraima - e, que, portanto, não há que se reconhecer sucumbência;
Considerando que a expedição de recomendações
por parte do TCU não gera qualquer sucumbência aos
seus jurisdicionados, ante seu caráter não impositivo, conforme Acórdãos 2.895/2009-TCU-Plenário,
2.112/2005-TCU-1ª Câmara e 1.103/2008-TCU-2ª Câmara;
Considerando que, se não há sucumbência, não há interesse em intervir e, consequentemente, não há legitimidade recursal;
www.tce.es.gov.br

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao
processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33 da Lei
8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea “b”, e § 3º,
277, inciso I, e 285, caput, do Regimento Interno do TCU,
de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em:
Não conhecer do recurso de reconsideração interposto
pelo Departamento Regional do Senai no Estado de Roraima, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; (Acórdão 9767/2017 – Primeira Câmara, Relator: Ministro –Substituto Augusto Sherman Cavalcanti,
Processo 028.103/2015-7, PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC,
data da sessão 17/10/2017) - g.n.
No que se refere ao interesse recursal, mais precisamente em relação à ocorrência do binômio utilidade e necessidade, evidencia-se que o recorrente não terá proveito jurídico em relação ao provimento do recurso, vez
que não há gravame em relação às recomendações expedidas, conforme jurisprudência hodierna, in verbis:
[...]
ROCESSO CIVIL. SFH. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A possibilidade jurídica do pedido
consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida. 2. O interesse processual está consubstanciado no binômio necessidade e utilidade, sendo que muitos doutrinadores incluem ainda a adequação, que no
presente caso seria a postulação de providência jurisdicional por meio da via processual considerada adequada pelo ordenamento jurídico. 3. A quitação do imóvel ocasionou a falta de interesse dos autores no feito,
já que o contrato de seguro para danos físicos ao imóvel
também foi extinto. 4. Apelação desprovida. (TRF 3ª R.;
AC 0009059-91.2012.4.03.6104; Quinta Turma; Rel. Des.
Fed. Maurício Kato; Julg. 19/03/2018; DEJF 02/04/2018)
INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. Na dicção do art. 996 do
CPC/215 o interesse recursal pressupõe que o julgado ocasione algum gravame ao recorrente e, consequentemente, sua
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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reforma traga algum proveito jurídico ou econômico para a
parte. Verificada a possibilidade enunciada, bem assim o binômio da utilidade e necessidade, é nula a sentença que extinguiu
o processo sem resolução de mérito, com espeque no art. 485,
VI, do CPC/2015. (TRT 10ª R.; RO 0000014-82.2016.5.10.0013;
Primeira Turma; Relª Desª Elaine Machado Vasconcelos; Julg.
27/03/2018; DEJTDF 05/04/2018; Pág. 336) – g.n.

Desta maneira, entendo que não há interesse recursal,
no que se refere às recomendações expedidas, vez que
este pressupõe que o julgado ocasione algum gravame
ao recorrente e, consequentemente, seu provimento
traga algum proveito jurídico, o que não advirá de eventual provimento do recurso em relação às recomendações, não havendo, por conseguinte, a presença de utilidade em sua interposição, devendo o expediente recursal, no que se refere às recomendações, não ser conhecido.

Por fim, no que se refere às determinações expedidas,
estas trazem carga impositiva, na forma da jurisprudência de nossos Tribunais, vejamos:
[...]
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
FUNASA. INDENIZAÇÃO DE CAMPO. ART. 16 DA LEI N.
8.216/91. ILEGALIDADE DA FORMA DE PAGAMENTO PELA PORTARIA/FUNASA N. 138/2001. ACÓRDÃO DE CARÁTER IMPOSITIVO DO TCU. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MERO EXECUTOR DA DETERMINAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA N. 248/STF.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO NCPC. 1. Orientam-se as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo decisão
de caráter impositivo pelo Tribunal de Contas da União,
o mero executor material daquela determinação não
pode ser considerado como autoridade impetrada para fins de responder a mandado de segurança visando
a defesa de direito líquido e certo por ela em tese violado. 2. Hipótese em que, conforme item 9. 1.5 do Acór-

dão/TCU n. 668/2008, Plenário, Ata n. 12/2008, Sessão
de 16/04/2008, os Ministros daquela Corte de Contas
determinaram a abstenção do pagamento da indenização instituída pelo art. 16 da Lei n. 8.216/91 com base
nas diretrizes da Portaria/Funasa n. 138/2001 e a adequação do pagamento desta vantagem em consonância
com o Decreto n. 5.992, de 19/12/2006, ficando a Funasa obrigada, ainda, a informar ao Tribunal de Contas sobre as providências por ela adotadas para a regularização do referido pagamento, de modo que é forçoso reconhecer o caráter impositivo de tal determinação, o
que afasta a legitimidade para o presente writ da autoridade apontada como coatora. 3. Sendo o ato tido como coator proveniente do TCU, a competência para analisar o mandado de segurança contra ele, nos termos do
art. 102, inciso I, alínea “d “, da CF/88, e da Súmula n.
248/STF, é do Supremo Tribunal Federal. 4. Extinção, de
ofício, do processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, VI, do NCPC. Apelação prejudicada. (TRF 1ª
R.; AC 0020438-86.2008.4.01.3400; Segunda Turma; Rel.
Des. Fed. João Luiz de Sousa; DJF1 23/03/2018) – g.n.
Em assim sendo, a expedição de determinação no caso atraem o binômio utilidade/necessidade, de maneira que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual o recurso de reconsideração,
no que se refere às determinações, deve ser conhecido,
tal qual indicado pelo corpo técnico.
3.

DO MÉRITO RECURSAL:

Em assim sendo, cumpre, portanto, a este Conselheiro
em Substituição, o enfrentamento de mérito recursal, relativamente às determinações realizadas, tendo em vista
o opinamento técnico e do órgão Ministerial, acolhidos
pelo Eminente Relator, no sentido de que seja negado
provimento ao recurso intentado, à luz da documentação contida nos autos, das razões de defesa, bem como
da legislação e jurisprudência aplicável.
3.1.
ANÁLISE CONJUNTA DAS OITO PRIMEIRAS
DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO PARECER PRÉVIO TC
www.tce.es.gov.br

66/2017 – PLENÁRIO, QUAIS SEJAM:
II.1. - QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.1 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 – PLENÁRIO;
III.2. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.2 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 – PLENÁRIO;
III.3. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.6 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 – PLENÁRIO;
III.4. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.7 DO
PARECER PRÉVIO TC 66/2017 – PLENÁRIO;
III.5. QUANTO Á DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.8 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 – PLENÁRIO;
III.6. QUANTO Á DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.2.1 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 – PLENÁRIO;
III.7. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.2.2 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 – PLENÁRIO; e
III.8. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.3.1 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 – PLENÁRIO.
Registra-se, por oportuno, que oito das dez determinações merecem efetivamente ser analisadas em conjunto,
visto que têm conteúdo relativo à despesa com pessoal,
parte da primeira delas e parte da oitava, sendo que as
demais têm conteúdo, preponderantemente, de cunho
previdenciário afeto aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS.
No que se refere às determinações expedidas, abordadas neste item, verifica-se que a área técnica, através da
Instrução Técnica de Recurso 317/2017, assim se manifestou, litteris:
[...]
Passa-se à análise meritória, obedecendo à sequência
das alegações apresentadas na exordial, bem como observando o atendimento aos pressupostos recursais acima analisados.
Observa-se apenas que embora o Recorrente faça suSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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as alegações referindo-se às determinações seguindo
a numeração do Voto do Relator, este Relatório Técnico seguirá a numeração contida no Parecer Prévio TC066/2017.

gestão levada a efeito pela administração pública estadual, medida que não se encontra dentro da competência constitucional e legal dessa Egrégia Corte de Contas.

Informa-se também que serão abordadas questões atinentes ao Processo TC - 1081/2017, que trata do Monitoramento das determinações do Parecer Prévio de 2015
(Processo TC - 3532/2016).

Como é sabido, de acordo com o disposto no artigo 49
da Lei Complementar Estadual (LCE) 282/2004, o IPAJM constituiu fundos distintos para a realização de pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados:

III.1. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.1 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:

Art. 49. O IPAJM constituirá um Fundo Financeiro e um
Fundo Previdenciário.

3.1.1 Por intermédio do IPAJM, com base no § 1º do
art. 40 da LC 282/2004 c/c o art. 1º, inciso I, da Lei
9.717/1998, que a partir da elaboração do próximo estudo atuarial do Fundo Financeiro, além da projeção
consolidada já realizada pelo IPAJM, realize também a
projeção, para os próximos 75 anos, do fluxo das receitas e despesas individualizadas por Poder e órgãos autônomos e que, no Balanço Atuarial do Fundo Financeiro, demonstre o valor da conta de “cobertura de insuficiências financeiras” de benefícios concedidos e a
conceder, discriminada por Poder/Órgão, com vistas a
dar instrumentos aos Poderes para planejar suas políticas de pessoal sem perder de vista os limites de pessoal exigidos pela LRF;
A determinação decorreu de estudo realizado e apresentado nas Contas do Governador, Relatório Técnico
449/2017, p. 293 a 296, item 4.4.1.3, Aposentadorias
iminentes por Poder, no qual se apresentou um quadro
do impacto de servidores que já possuem direito a aposentadoria nas contas dos poderes.
O Recorrente alega que a Portaria MPS 403/2008 não
estabeleceu a obrigatoriedade de que o estudo atuarial e o Balanço Atuarial apresentassem a projeção do
fluxo de receitas e despesas de forma individualizada
por Poder e órgãos autônomos. Alega também que (...)
inexiste na ordem jurídica em vigor comando normativo
que ampare a Determinação veiculada no item 3.2.1.1,
e que este comando acaba por interferir no mérito da

§ 1º O Fundo Financeiro destinar-se-á ao pagamento dos
benefícios previdenciários aos segurados que tenham ingressado no serviço público estadual e aos que já recebam benefícios previdenciários do Estado, até a data de
publicação desta Lei Complementar, e aos seus respectivos dependentes.
§ 2º O Fundo Previdenciário destinar-se-á ao pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores titulares
de cargo efetivo que ingressarem no serviço público estadual a partir da publicação desta Lei Complementar, e
aos seus respectivos dependentes.
Pelo estudo apresentado no Relatório Técnico 449/2017,
há no Fundo Financeiro um grupo de servidores que já
implementou as condições para receber o benefício da
aposentadoria.
Esses servidores pertencem a poderes e órgãos distintos, de forma que o impacto de uma aposentadoria iminente representará diferentes valores a serem aportados por cada um deles.
O artigo 40 da LCE 282/2004se refere ao custeio do regime próprio de previdência do Estado e assim dispõe:
Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata
esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:
...
X - outros ativos financeiros de qualquer natureza.
www.tce.es.gov.br

§ 1º Além das contribuições previstas neste artigo ficam
o Poder Executivo e demais Poderes e órgãos referidos
no artigo 4º desta Lei Complementar, responsáveis pela complementação do valor integral das correspondentes folhas de pagamento dos benefícios previdenciários, sempre que as receitas de contribuições forem
insuficientes, dando-se por extintos os débitos existentes, ainda que parcelados, decorrentes de suas contribuições dos exercícios anteriores à data de publicação
desta Lei Complementar.
A Lei Complementar 101/00 (LRF), nos artigos 19 e 20,
instituiu limites para as despesas com pessoal do Legislativo, Judiciário, Executivo, Ministério Público, Tribunal de Contas Estadual.
Como demonstrado no Relatório Técnico 449/2017, o
impacto resultante do total da remuneração dos servidores iminentes sobre os valores a serem aportados pelos Poderes são distintos, e como os limites exigidos pela
LRF também são distintos, há de se considerar ou realizar estudos atuariais distintos para que se possa conhecer o impacto em cada poder/órgão.
Pois, a se proceder de maneira diferente, ou seja, considerar (na teoria) o mesmo impacto para todos os poderes, teremos (na prática) um resultado bem diferente, visto que estará reunindo diferentes realidades salariais em uma mesma análise.
Ressalte-se que o quantitativo de servidores e os valores
das remunerações são bastante distintos entre os poderes, bem como os recursos à disposição de cada poder e
seus limites impostos pela LRF.
Ou seja, se servidores do judiciário possuem uma remuneração maior do que os servidores do executivo e o seu
limite estabelecido pela LRF é menor, é certo que o impacto de aposentadorias de servidores iminentes será
maior em seu gasto com pessoal.
De fato, não há comando direto na Portaria 403/2008
acerca da necessidade de realização de projeção paSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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ra os próximos 75 anos do fluxo das receitas e despesas individualizadas por Poder e órgãos autônomos. Todavia, não é preciso comando expresso. A determinação tem como fundamento principal a manutenção do
equilíbrio financeiro e atuarial do plano e a ação planejada em que se previnem riscos, conforme disposto no
artigo 40 da Constituição Federal; fundamenta-se ainda nas previsões contidas nos artigos 1º, 19 e 20 da LRF
; no artigo 9º da Lei 9717/98 e na Portaria 403/08 do
MPS, além do artigo 40, § 1º da Lei Complementar Estadual 282/2004:
art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo.
Assim, a determinação não está fundamentada em apenas uma regra (Portaria), mas em todo um arcabouço
normativo que permite aos regimes próprios de previdência gerenciar recursos de forma a garantir o pagamento dos seus beneficiários, e que os poderes, em suas limitações legais de gasto com pessoal estabelecidas
pela LC 101/00, possam ter um planejamento mais efetivo e cumprir com as obrigações de custeio estabelecidas pela LCE 282/2004.
Registra-se que nos estudos realizados, os dados de servidores já são apresentados por poder e as estatísticas
calculadas pelo atuário já são evidenciadas em cadernos distintos. Falta apenas separar as informações de
receitas e despesas conforme sugerido na determinação.
Por fim, observa-se que o recorrente busca refugiar-se
no conceito de mérito administrativo para se contrapor
à determinação contida no item 3.1.1 do Parecer Prévio. Todavia, como demonstrado na presente análise, a

matéria em apreço não comporta juízo de conveniência
e oportunidade por parte do gestor, tendo em vista que
a sua não execução implica em desatendimento ao interesse público, na medida em que dificulta/impede o
planejamento adequado na seara previdenciária.

prios de Previdência.

Em razão do exposto, sugerimos a manutenção da determinação 3.1.1 contida no Parecer Prévio TC-066/
2017-Plenário.

A determinação contida neste item decorre da análise de que, conforme Relatório Técnico (RT) 449/2017
(p.319/329), o IPAJM não realizou estudos de crescimento real dos salários para embasar as taxas escolhidas
nos cálculos atuariais (Demonstrativo de Resultados de
Avaliação Atuarial - DRAA de 2005 a 2017):

III.2. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.2 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.1.2 Por intermédio da Seger e do IPAJM, para que, em
conjunto com o atuário, aprimorem o estudo de crescimento real das remunerações no Estado, de forma a demonstrar a validade sobre as escolhas das hipóteses financeiras e atuariais mais adequadas à massa de segurados, e que o estudo seja elaborado numa base temporal apropriada (mínimo de dez anos) para uma boa e
adequada avaliação atuarial, com a atualização monetária dos salários ao longo dos anos, e que considere as
peculiaridades das carreiras do Estado e o peso de cada uma nos resultados atuariais, além de outras informações necessárias de forma a refletir na mensuração
do equilíbrio financeiro e atuarial do IPAJM para o exercício de 2017 e subsequentes (art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
art. 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98, artigos 57 e 58
da Lei Complementar Estadual 282/2004 e Portaria MPS
403/2008);
O Recorrente alega que não há normativo para a determinação nos seguintes termos:
A Determinação em epígrafe apresenta como fundamento a exigência constitucional e legal de que o Regime Próprio Estadual tenha um equilíbrio financeiro e
atuarial. Contudo, não há comando normativo que exija que o Poder Executivo atue da forma estabelecida por
essa Nobre Corte de Contas Estadual. Na verdade, inexiste metodologia normatizada para a realização do estudo
de crescimento real das remunerações nos Regimes Prówww.tce.es.gov.br

Assim sendo, mostra-se que a presente determinação
não possui qualquer base empírica ou normativa, principalmente quando fixa uma base temporal de 10 (dez)
anos para a realização do estudo.

O IPAJM não realizou estudos de crescimento real dos
salários para embasar as taxas escolhidas nos cálculos
atuariais (DRAA de 2005 a 2017). Isso pode ser visto no
Apêndice 4.B, que mostra a taxa real de crescimento dos
salários de 1% em todos os anos (2004 a 2016), e as projeções de crescimento real do salário por produtividade
e dos benefícios do plano de 0%.
Para se ter uma ideia do que isso representa, foram apresentadas comparações entre os índices de referência e a
variação real (p. 320 do RT).
No DRAA do ano de 2005 (exercício 2004), a remuneração média dos servidores ativos do Fundo Financeiro era
de R$ 1.452,53, em valores nominais, enquanto que na
avaliação atuarial do exercício de 2016 (DRRA 2017) era
de R$ 6.437,86, representando um aumento de 343% no
período. A remuneração média dos servidores inativos
também subiu 165% e dos pensionistas subiu 161% no
mesmo período, conforme Tabela 4.18:
Tabela 4.18 – Remunerações médias dos segurados do
Fundo Financeiro
DRAA

Rem. Média
Ativos
2005
1.452,53
2017
6.437,86
VARIAÇÃO EM %
343,22%
Índice de Referên- IPCA + 1%
cia

Rem. Média
Inativos
1.703,56
4.522,29
165,46%
IPCA
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Rem. Média
Pensionistas
1.979,39
5.173,86
161,39%
IPCA
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% Índice de Refe- 124,28%
rência
Diferença para o ín- 176,16%
dice de referência

99,08%

99,08%

67,00%

62,89%

Fonte: DRAA de 2005 a 2014, avaliações atuariais de
2015 a 2017 e relatórios estatísticos das bases de dados
elaborados pelo Atuário responsável.
Conforme se depreende do Relatório Técnico 449/2017
(p.320):
(...) Ao se comparar a taxa de crescimento das remunerações médias dos servidores ativos no período de 2004
a 2016, constantes nas avaliações atuariais, com o índice de referência utilizado como premissa atuarial (IPCA
+ 1% a.a.), percebe-se grande divergência entre as taxas.
A remuneração média dos servidores ativos ficou 176%
acima do índice de referência.
A determinação de que os estudos sejam realizados em
uma base temporal mínima de 10 anos se deve ao fato de que, conforme o Relatório Técnico 449/2017 (p.
320/321), “as avaliações realizadas são frágeis quanto
às hipóteses de crescimento real das remunerações e
dos benefícios do plano”, e, por esse motivo, não cumprem o estabelecido na Portaria MPS 403/08, artigo 5º:
Seção III - Das Hipóteses Atuariais
Art. 5º O ente federativo, a unidade gestora do RPPS e o
atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial deverão eleger conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus
dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS, obedecidos os parâmetros
mínimos de prudência estabelecidos nesta Portaria, tendo como referência as hipóteses e premissas consubstanciadas na Nota Técnica Atuarial do respectivo RPPS.
Sabendo que os poderes possuem caraterísticas salariais
distintas e restrições orçamentárias diferenciadas, deve-se ater a esse fato e realizar estudos conforme as diver-

sas realidades apresentadas para que a avaliação técnica
seja a mais próxima da realidade possível.
O Recorrente alega que não há normativo para a Determinação, entretanto, informa que a fundamentação
apresentada é a exigência constitucional e legal do equilíbrio financeiro e atuarial. A metodologia e seus componentes constam da Portaria 403/2008 do MPS, e do texto pode-se extrair o comando para a determinação sugerida no RT, senão vejamos.
A Constituição e a Lei falam em equilíbrio, a portaria, em
seu artigo 5º ressalta que as hipóteses biométricas, demográficas e econômicas e financeiras deverão ser adequadas à massa de segurados e de seus dependentes.
Pois bem, a massa que estamos tratando possui servidores do executivo, judiciário, MP, TCEES, etc., que, por sua
vez, possuem salários e benefícios distintos, além de restrições de gastos diferentes conforme demonstrado na
Tabela 4.18 do RT. O que se quer é que o estudo seja feito com base na realidade de cada Poder/órgão, visto que
assim teremos valores mais próximos da realidade para
que cada um, a seu turno, possa tomar medidas preventivas que menos impactem negativamente a prestação
dos serviços públicos e possam resguardar os direitos de
seus servidores.
Ora, as normas nem sempre decorrem de um comando direto, como se apresenta no vertente caso. Conforme demonstrado no Relatório Técnico 449/2017, o estudo de projeção elaborado com dados de apenas 3 anos
não traz resultados satisfatórios para o plano (veja-se
os resultados efetivos de anos anteriores), ao passo que,
ao ampliar o horizonte temporal, haverá estatisticamente uma condição técnica para que o resultado seja mais
próximo da realidade e que os resultados apresentados
não destoem tanto daqueles efetivamente realizados.
Esta Corte determinou que o estudo de crescimento real das remunerações no Estado seja elaborado numa
base temporal mínima de dez anos a fim de permitir
a adequação de gestão de políticas de pessoal execuwww.tce.es.gov.br

tados por governos distintos, haja vista a possibilidade
de reeleição do chefe do executivo. A indicação também
é baseada em estudo realizado por estudo de caso realizado por Caldartet al. (2014) junto ao Governo do Rio
Grande do Sul, na data base de novembro de 2011.
Negar a fundamentação no comando Constitucional e
Legal, além de negar a lei, é dizer não à utilização de boas praticas de gestão para a solução de problemas futuros, e no caso, é prometer um benefício agora que não
será possível de ser pago depois.
Em sua defesa, o Recorrente alega que o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS do Estado foi devidamente apurado e chancelado pela Secretaria de Previdência Social
quando da análise da Nota Técnica Atuarial do RRPS Estadual. Sobre tal alegação, destaca-se que o recorrente
não trouxe documento comprobatório. Ademais, a referida alegação não procede visto que, conforme demonstrado no Relatório Técnico, p. 297/300, o Plano Financeiro do ES Previdência possui um déficit atuarial da ordem
de R$ 66,7 bilhões de reais.
Ressalte-se ainda que enviar os dados da avaliação atuarial (DRAA) para a Secretaria de Previdência Social não
significa que tudo está certo, até porque os dados tem
caráter declaratório.
O envio dos dados é obrigatório conforme artigos 23 e
24 da Portaria 403/2008 MPS. Após o envio dos dados,
algumas informações são testadas pelo próprio sistema
para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).
Este certificado, por sua vez, é emitido pela Secretaria
de Políticas de Previdência Social (SPPS) do Ministério da
Fazenda, em atendimento ao disposto no art. 7º da Lei
nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e ao Decreto nº
3.788, de 11 de abril de 2001, sendo válido no prazo da
respectiva certidão. O CRP é condição para o recebimento de transferências voluntárias. Note-se que são mais
de 2.000 (dois mil) Regimes Próprios de Previdência que
enviam dados.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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A Secretaria de Previdência Social atua por meio de auditorias diretas e indiretas conforme artigo 29 da Portaria 402/2008 do MPS, das quais resultam relatórios, notificação, podendo gerar recursos, etc.. O processo administrativo previdenciário (PAP) para análise e julgamento
das irregularidades em RPPS apuradas em auditoria-fiscal direta está disciplinado pela Portaria 530/2014.

ma a refletir na mensuração do equilíbrio financeiro e
atuarial do IPAJM, com fundamento no art. 40, caput, da
Constituição Federal, art. 69 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, art. 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98, artigos 57
e 58 da Lei Complementar Estadual 282/2004, e Portaria
MPS 403/2008 - Relatório de Monitoramento 19/2017,
Processo TC 1081/2017;

Ademais, o fato de existir um órgão da União responsável por determinada matéria (previdência, saúde, educação), que estabelece regras, que oriente, que verifique
e realize controles, não retira a competência do Tribunal
de Contas, conferida pelo artigo 71 da Constituição Estadual, nem o exime do cumprimento do seu dever de realizar o controle externo.

O Recorrente alega que a determinação possui alto grau
de subjetividade, impossibilitando uma exata compreensão do que deve ser atendido pelo Poder Executivo,
e que o IPAJM já segue os parâmetros da Portaria MPS
403/2008.

Diante do exposto, considerando a leitura do artigo 40 da
Constituição da República, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98,
artigos 57 e 58 da Lei Complementar Estadual 282/2004
e Portaria MPS 403/2008, considerando a competência
fiscalizatória desta Corte prevista no artigo 71 da Constituição do Estado do Espírito Santo e também considerando o exemplo trazido na análise apresentada no Relatório Técnico 449/2017, sugerimos a manutenção da
determinação do item 3.1.2 do Parecer Prévio no sentido de aprimorar os estudos de crescimento real das remunerações para que este seja realizado em uma base
temporal maior (10 anos, no mínimo) conforme determinado.
III.3. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.6 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 – PLENÁRIO:
3.1.6 Por intermédio do IPAJM, para que, em conjunto
com o atuário, aprimorem os estudos que demonstrem
a validade sobre as escolhas das hipóteses financeiras e
atuariais mais adequadas à massa de segurados para o
estudo atuarial de 2017 e seguintes, e que tais estudos
sejam elaborados numa base temporal apropriada para uma boa e adequada avaliação atuarial, e que possuam a completude e a complexidade necessárias de for-

Alega também a dificuldade em se apurar o tempo de
contribuição dos servidores de outros regimes de previdência, bem como o fato de que o ES-PREVIDENCIA se
encontra chancelado pela Secretaria da Previdência Social.
A determinação do item 3.1.6 teve origem no Relatório
de Monitoramento 19/2017 (p. 17-19) constante no Processo 1081/2017, que foi realizado entre 24/1/2017 a
17/3/2017 e refere-se a monitoramento de 21 deliberações constantes no Parecer Prévio TC 053/2016 (Processo TC 3532/2016) relativos ao exercício de 2015 que ficaram sob a responsabilidade da SECEXPrevidência.
Conforme a análise realizada pela equipe de monitoramento (p.18) do referido relatório:
Em documento anexo ao Protocolo 1496/2017, juntado aos autos, constante no DOC. 04, verifica-se a Ata de
Reunião datada de 15/09/2016, realizada pelos gestores
do IPAJM e representantes da empresa contratada para confecção da avaliação atuarial – ETAA (Escritório Técnico de Assessoria Atuarial), a fim de tratar de algumas
questões atinentes ao estudo atuarial.
Dentre as questões, foram definidas algumas hipóteses a
serem utilizadas como parâmetro nos cálculos (item 5 da
Ata), tendo sido elaborado um quadro com a comparação das premissas utilizadas em 2016 (data base 2015) e
www.tce.es.gov.br

a serem utilizadas para 2017 (data base 2016). Dentre as
premissas encontram-se: taxa de juros real, crescimento
real dos salários e dos benefícios, idade de aposentadoria, dentre outros.
Segundo o quadro, tanto para os juros reais a serem utilizados na capitalização dos recursos do Fundo Previdenciário, quanto para a taxa de crescimento real dos salários foram realizados estudos para embasar os valores
escolhidos. Para essas duas hipóteses utilizadas no cálculo atuarial, há duas determinações específicas, listadas
nos itens 2.7 e 2.8 desse Relatório e analisadas a seguir.
Verifica-se que a determinação foi exarada no Parecer
Prévio do exercício de 2015 com monitoramento subsequente, o qual foi realizado em janeiro de 2017. Conforme resposta do jurisdicionado, em obediência à referida
determinação, o IPAJM realizou uma reunião com a empresa contratada, onde foram discutidas e validadas todas as premissas e hipóteses utilizadas na avaliação atuarial.
Apesar dessa afirmação, ao verificar a tabela elaborada
na reunião e constante da Ata, observa-se que apenas
dois itens foram objeto de estudo, conforme registrado
também no Relatório de Monitoramento 19/2017.
Cabe trazer à baila texto esclarecedor sobre hipóteses
atuariais lançado no relatório técnico das contas de Governador do Estado do Espírito Santo, exercício financeiro de 2015 (fl. 480/481), item 4.4.3 Estudo Atuarial:
A Portaria MPS nº. 403/2008, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos
Regimes Próprios de Previdência Social, estabelece que
cabe ao RPPS juntamente com o atuário eleger conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto
dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS,
obedecidos os parâmetros mínimos de prudência estabelecidos nesta Portaria, tendo como referência as hipóteses e premissas consubstanciadas na nota técnica atuSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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arial do respectivo RPPS.

ciária (CRP).

Com base nos normativos legais aplicáveis, as escolhas
das hipóteses atuariais do RPPS devem ter como princípios: a) eleição solidária entre o ente, a unidade gestora e o atuário; b) hipóteses que representem de forma mais adequadas a massa de segurados; c) a observância do princípio contábil da prudência e, por fim, d)
os mínimos e máximos estabelecidos pela Portaria MPS
nº. 403/2008, com vistas a não subestimar o passivo atuarial e a evitar a desídia com a gestão atuarial do RPPS.

Este certificado, por sua vez, é emitido pela Secretaria
de Políticas de Previdência Social (SPPS) do Ministério da
Fazenda, em atendimento ao disposto no art. 7º da Lei
nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e ao Decreto nº
3.788, de 11 de abril de 2001, sendo válido no prazo da
respectiva certidão. O CRP é condição para o recebimento de transferências voluntárias. Note-se que são mais
de 2.000 (dois mil) Regimes Próprios de Previdência que
enviam dados.

O relatório técnico citado, às folhas 481 e 482 (Processo
3532/2016), também traz doutrina sobre a matéria com
uma tabela sobre possíveis impactos no custo do regime próprio.

A Secretaria de Previdência Social atua por meio de auditorias diretas e indiretas conforme artigo 29 da Portaria 402/2008 do MPS, das quais resultam relatórios, notificações, podendo gerar recursos, etc. O processo administrativo previdenciário (PAP) para análise e julgamento
das irregularidades em RPPS apuradas em auditoria-fiscal direta está disciplinado pela Portaria 530/2014.

Entende-se que não há grau de subjetividade na determinação, o que se quer é que se atenha tecnicamente às premissas e que as hipóteses sejam estudadas e
avaliadas quando da realização do cálculo atuarial ou
teremos um resultado que não corresponde à realidade. Os impactos de utilização de hipóteses inadequadas podem não ser evidenciados no exercício(s) seguinte(s), mas em longo prazo podem resultar em impossibilidade de cumprimento das obrigações por parte do
Instituto.
O Recorrente alega também que o equilíbrio financeiro
e atuarial do RPPS do Estado foi “devidamente apurado
e chancelado pela Secretaria de Previdência Social”. Esta
alegação não se sustenta, primeiramente porque o Fundo Financeiro não está equilibrado, possuindo um déficit
da ordem de aproximadamente R$ 64,7 bilhões (DRAA, p
46). Em segundo lugar, enviar os dados da avaliação atuarial (DRAA) para a Secretaria de Previdência Social não
significa que tudo está certo, uma vez que os dados têm
caráter declaratório.
O envio dos dados é obrigatório conforme artigo 23 e
24 da Portaria 403/2008 MPS. Após o envio dos dados,
algumas informações são testadas pelo próprio sistema
para emissão do Certificado de Regularidade Previden-

Ademais, o fato de existir um órgão da União responsável por determinada matéria (Previdência, saúde, educação), que estabelece regras, orienta, verifica e realiza
controles, não retira a competência do Tribunal de Contas, conferida pelo artigo 71 da Constituição Estadual,
nem o exime do cumprimento do seu dever de realizar o
controle externo.
Por todo exposto, sugerimos a manutenção da determinação do item 3.1.6 do Parecer Prévio referente ao
aprimoramento de estudos para a demonstração da validade das escolhas das hipóteses financeiras e atuariais mais adequadas à massa de segurados.
III.4. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.7 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.1.7 Por intermédio do IPAJM, para que, em conjunto
com o atuário, adotem taxa de juros real compatível
com as projeções macroeconômicas brasileiras e as efetivamente alcançadas pela gestão do RPPS na elaboração dos estudos atuariais do exercício de 2017 e seguintes, com vistas a mitigar eventuais distorções na menwww.tce.es.gov.br

suração do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo
Previdenciário, com fulcro no art. 40, caput, da Constituição Federal, na art. 69 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, no art. 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98, nos
artigos 57 e 58 da Lei Complementar Estadual 282/2004
e na Portaria MPS 403/2008;
O Recorrente alega em seu favor que o histórico da rentabilidade das aplicações e dos investimentos dos recursos do RPPS Estadual apresenta performance superior
à meta estabelecida na política anual de investimentos
dos três últimos exercícios. Invoca o artigo 9º da Portaria
MPS 403/208 na seguinte parte: “taxa real de juros utilizada na avaliação atuarial deverá ter como referencia
a meta estabelecida para as aplicações dos recursos do
RPPS na Politica de investimentos”.
O relatório de monitoramento 19/2017 constante no
Processo 1081/2017 foi realizado entre 24/1/2017 a
17/3/2017 e refere-se a monitoramento de 21 deliberações constantes no Parecer Prévio TC 053/2016 (Processo TC 3532/2016), relativos ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade da SECEXPrevidência. Este item consta das páginas 23 a 27 do Relatório de Monitoramento.
A alegação do Recorrente é de que o histórico dos últimos três anos, acumuladamente, apresenta resultado
favorável. Mas, como foi demonstrado na Tabela 2, à fl.
25 do Relatório de Monitoramento, para valores acumulados ao longo dos cinco últimos anos o resultado
acumulado (26%) não alcança a meta atuarial acumulada (34%).
Novamente, em termos de avaliação atuarial e de longo
prazo, analisar apenas três anos passados não se apresenta uma linha de tempo razoável. Acreditar que o IPCA ficará estável em 6% ao ano por mais 75 anos não é
razoável.
Embora o gestor tenha trazido uma tabela de rentabilidade acumulada dos últimos 36 meses, se verificarmos os resultados individualizados dos últimos 5 anos,
conforme apresentado no Relatório de Monitoramento
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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(p.25), veremos que para um intervalo de 5 anos (20122016), em 2 anos(2013 e 2015) o resultado não alcançou
a rentabilidade em termos reais (meta de 6% ao ano).
Ressaltamos também que a análise realizada no Relatório Técnico das Contas do Governador do exercício de
2015, item 4.4.3.1 (p.483 e ss.) identificou que o IPAJM utiliza sistematicamente em suas avaliações atuariais
anuais a taxa de juros máxima definida no artigo 9º da
Portaria 403/2008.
Ressalta-se que a utilização de taxas maiores do que
aquelas realizadas efetivamente provocará uma redução
inconsistente do valor a ser aportado.
A utilização de taxas reais de juros mais condizentes com
a realidade pode resultar em aportes maiores em casos
de planos deficitários.
Tabela 4.36 - Comparativo: projeções macroeconômicas
X taxas de juros do cálculo atuarial – Fundo Previdenciário
Fonte de informação
Taxa de juros - Avaliação Atuarial - Fundo Previdenciário
Relatório Focus do Banco
Central
Diferença nominal

2012 2013 2014 2015
6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
4,15% 1,69% 4,24% 5,58%
1,85% 4,31% 1,76% 0,42%

Fonte: Avaliações atuariais, Portaria MPS nº. 403/2008 e
Relatório Focus do Banco Central do Brasil
Ao analisar os dados de 2012 a 2015 (fl. 484), verificou-se que em todos os exercícios a taxa de juros utilizada
no cálculo atuarial do Fundo Previdenciário ficou acima
das projeções macroeconômicas à época da realização
do cálculo atuarial.
O Relatório Técnico 140/2016, que analisou as contas
de governo de 2015 (Processo TC n. 3532/2016), também citou exemplos práticos (fl. 485/486), demonstrando que escolhas atuariais podem trazer resultados bastante discrepantes. Para melhor compreensão, segue excerto do referido relatório:

Um exemplo prático do tamanho do impacto de escolhas atuarias distorcidas da realidade pode ser observado quando da mudança realizada na taxa de juros que
poderia ser utilizada nos estudos atuariais do Fundo Financeiro. Isso porque o Ministério da Previdência alterou em janeiro de 2013 a Portaria MPS nº. 403/2008, determinando que, para o Plano Financeiro, o resultado
atuarial e as projeções atuariais de receitas e despesas
deveriam ser avaliados a taxa real de juros referencial de
0% (zero por cento).
Essa alteração foi possível, pois, no plano financeiro,
não existe reserva de recursos financeiros capaz de gerar rendimentos de aplicações financeiras suficiente para reduzir o saldo do déficit atuarial do Fundo.
Essa determinação eliminou uma distorção da realidade
e ocasionou um aumento de 108% no déficit do Fundo
Financeiro demonstrado no Demonstrativo do Resultado
Atuarial Anual (DRAA) do exercício de 2012, com relação
ao resultado do exercício anterior que foi calculado com
uma taxa de juros real de 6% ao ano:
Outro exemplo do impacto das escolhas atuariais no resultado do plano pode ser observado no estudo de caso
realizado por Caldart et al. (2014) junto ao Governo do
Rio Grande do Sul, na data base de novembro de 2011,
acerca da adequação à realidade dos parâmetros normalmente utilizados em avaliações atuariais dos RPPS,
referentes a tábuas de mortalidade, taxas de crescimento salarial e taxa de juros, e de que forma a adoção de
premissas mais aderentes influencia os resultados e as
projeções atuariais. Os resultados foram:
Item

Parâmetro Novo Parâmetro Acréscimo
Inicial
no Déficit
Tábua de Mortali- IBGE-09
AT-2000 (+1)
18,17
dade
Crescimento sala- 1,00%
4,59%
98,30%
rial
Taxa de juros
6,00%
4,50%
174,82%

Fonte: Caldart et al. (2014, p. 289)
www.tce.es.gov.br

Nas palavras de Caldart et al. (2014), “pela simulação
de mudanças de parâmetros elaborada individualmente, a redução na taxa de juros, de 6% para 4,5% ao ano,
é a que produziria maior efeito, com um acréscimo de
174,82% sobre as insuficiências contributivas.”
Assim, a adoção de uma taxa de juros real incompatível
com as projeções macroeconômicas brasileiras expõe o
IPAJM a um resultado atuarial do Fundo Previdenciário
distorcido, ou seja, superavaliado, não permitindo apurar com segurança o equilíbrio financeiro e atuarial do
plano.
A Portaria MPS nº. 403/2008, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais
dos Regimes Próprios de Previdência Social, definiu a
taxa real de juros máxima de 6% a.a., porém, cabe ao
RPPS juntamente com o atuário verificar qual a taxa de
juros mais compatível com a realidade econômica do
país à época de realização dos cálculos, a fim de que
o cálculo represente a situação atuarial mais adequada possível, conforme se depreende do art. 5º da referida Portaria.
Ressalte-se que uso do relatório Focus do Banco Central
é uma boa prática, devendo ser mantida. Atentar para a
utilização de relatório publicado com a data mais próxima da avaliação atuarial.
Em que pesem as alegações de que o histórico da rentabilidade das aplicações apresenta performance superior à meta estabelecida na politica de investimentos
nos últimos três anos, considerando o que foi exposto
ao longo da presente análise, resta demonstrado que
este fato não é suficiente para a garantir as metas futuras. Sendo assim, sugerimos a manutenção da determinação inserta no item 3.1.7 do Parecer Prévio.
III.5. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.1.8 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.1.8 Por intermédio do IPAJM, com fixação de prazo,
para que realize nova avaliação atuarial para o exercíSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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cio de 2014, com a devida correção da data de ingresso dos servidores no serviço público estadual, com base no art. 16 da Portaria MPS 403/2008, com vistas a
apurar as projeções compatíveis à massa de segurados
do RPPS, bem como a “real” necessidade de alíquotas
de contribuições para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário do Estado à
época, em função da utilização indevida relativa às datas de admissão dos servidores, que podem ter causado distorções relevantes nas avaliações desses exercícios e a dificuldade de comparabilidade entre os resultados (art. 40 da Constituição Federal; art. 16 da Portaria MPS 403/2008).
O Recorrente alega que a Prestação de Contas analisada é do exercício de 2016 e a determinação se refere ao
exercício de 2014, e que este já foi devidamente apreciado pela Corte. Invoca também os princípios da economicidade e da razoabilidade, pois relata a necessidade
de se fazer novo processo licitatório para contratação do
serviço que não apresentaria ganho efetivo para a gestão do RPPS.
Aduz ainda que a reavaliação atuarial anual deverá ser
comparada com as três ultimas avaliações, e que em
2018 a comparação não alcançará o exercício de 2014.
Quanto à alegação do Recorrente de que as contas de
2014 já foram devidamente apreciadas, isto é fato. Todavia, a determinação em análise não altera o parecer prévio emitido com relação às contas do exercício de 2014
e de 2015.
A determinação partiu da avaliação das contas do governo do exercício de 2015. Tal determinação se deu
em razão da utilização de informações incorretas de dados dos servidores no cálculo atuarial (data de admissão). Fato este confirmado pelo Governo e providenciado o seu ajuste. Pois bem, quanto ao alcance da temporalidade da determinação, entende-se que é pertinente.
Convém salientar que a determinação recorrida tem origem no Processo 3532/2016 referente à emissão do Pa-

recer Prévio nas Contas de Governo relativo ao exercício de 2015, cuja deliberação constou do Parecer Prévio
TC 053/2016.
A determinação originária era a seguinte:
Que, por meio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), realize procedimento de correção e de atualização nas informações referentes à data
de admissão, especialmente para os servidores da área
de saúde, pois foi considerada como data de Ingresso no
Serviço Público a data de migração dos sistemas, ocorrida em 27/07/2007, fato esse que distorce as projeções
da necessidade de aporte financeiro a ser repassado ao
Fundo Financeiro e da “real” necessidade de alíquotas
de contribuições para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário do Estado, visto que nem todos os servidores com esta data de admissão (27/07/2007) pertencem ao Fundo Previdenciário,
com vistas a subsidiar o estudo atuarial do exercício de
2016 e seguintes; (art. 40, caput da Constituição Federal,
art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 1º, inciso I
da Lei Federal nº. 9.717/98, artigos 57 e 58 da Lei Complementar nº. 282/2004, Portaria MPS nº. 403/2008 e
Princípio da Competência);
Artigo 16 da Portaria MPS 403/2008 dispõe que nas reavaliações atuariais anuais deverá ser efetuada a análise
comparativa entre os resultados das três últimas avaliações atuariais, no mínimo.

que: “em todas as avaliações atuariais dos anos de 2009
a 2014 o atuário alertou sobre a inconsistência na base de dados”. A divergência de datas ou de qualquer outro parâmetro pode gerar distorções relevantes no cálculo atuarial.
Convém ressaltar também que o artigo 16 da Portaria
MPS 403/2008 dispõe que: “(...) nas reavaliações atuariais anuais deverá ser efetuada a analise comparativa
entre os resultados das três ultimas avaliações atuariais,
no mínimo.”
Quanto ao principio da economicidade alegado pelo recorrente, para que se tenha ideia do custo do serviço,
verifica-se que em 2016 foi contratada empresa especializada em prestação de Consultoria Atuarial no valor
mensal de R$ 5.700,00. Informação constante do Diário
Oficial do Estado em 27/1/2016, Edição nº 24174, caderno de Licitações.
O Relatório Técnico 449/2017, item 4.5 tratou da evolução do déficit atuarial do Fundo Financeiro (p.296-297):
Desde que o Estado do Espírito Santo procedeu à segregação de massa entre os Fundos Previdenciário e Financeiro no ano de 2004, o que fora autorizado pela Lei
Complementar 282137, o Fundo Financeiro apresentou
sucessivos e crescentes déficits atuariais, evidenciando a
sua natureza essencialmente deficitária.
[...]

de admissão para os servidores da área de saúde
com data de Ingresso no Serviço Público ocorrida em
27/07/2007, diante da possível distorção nos resultados
atuariais e nas projeções da necessidade de aporte financeiro a ser repassado ao Fundo Financeiro.

A análise da evolução do déficit permite aferir que a
projeção do déficit atuarial do Fundo Financeiro saltou
de R$ 1,59 bilhões de reais (em valores atualizados) no
exercício de 2005 para R$ 66,71 bilhões em 2016, representando uma elevação de 4.112% no período. A título
de comparação, a inflação oficial medida pelo IPCA no
mesmo período ficou em 88,36%. Cabe fazer a observação de que o DRAA é entregue no exercício seguinte
à data base da avaliação atuarial. Portanto, o DRAA de
2017 refere-se ao exercício de 2016.

É visto também no relatório de monitoramento (fl. 32)

No item 4.5.2 do referido relatório é apresentada a tabe-

A análise realizada no Relatório de Monitoramento
(fl.28-36) e conforme registrado na página 31:
A determinação objetivou a correção e a atualização das
informações referentes à data

www.tce.es.gov.br
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la 4.14 com os valores dos déficits atuariais do fundo financeiro desde 2006 (p. 300). Nos termos do relatório:
As variações nos resultados atuariais são reflexos das alterações realizadas na base normativa, nas estatísticas
dos segurados e nas hipóteses financeiras e atuariais utilizadas no cálculo atuarial. Essas serão as premissas a serem observadas para explicar as variações do déficit atuarial do ES-Previdência ao longo dos anos.
Tabela 4.14 - Déficits atuariais do Fundo Financeiro nas
avaliações atuariais de 2006 a 2017 (atualizados pelo IPCA até dez/2016)
DRAA Déficit Atuarial do Variação Atuário responsável
Fundo Financeiro em %
2006 1.585.366.653,20 Afonso de Jesus Gonçalves (Asta)
2007 1.966.015.166,51 24,01% Afonso de Jesus Gonçalves (Asta)
2008 2.066.942.790,59 5,13%
Afonso de Jesus Gonçalves (Asta)
2009 20.558.988.896,90 894,66% Wilma Gomes Torres
(Exacttus)
2010 21.205.189.481,48 3,14%
Wilma Gomes Torres
(Exacttus)
2011 23.845.114.650,46 12,45% Wilma Gomes Torres
(Exacttus)
2012 46.550.936.585,27 95,22% Miki Massui (Exacttus)
2013 42.751.074.203,68 -8,16% Miki Massui (Exacttus)
2014 31.806.138.186,64 -25,60% Miki Massui (Exacttus)
2015 45.944.127.397,81 44,45% Miki Massui (Exacttus)
2016 64.669.923.555,34 40,76% Richard
Dutzmann
(ETAA)
2017 66.771.898.121,25 3,25%
Richard
Dutzmann
(ETAA)

Ressalta-se que conforme p. 301 “o plano financeiro é
composto por um grupo fechado em extinção, sendo vedado o ingresso de novos segurados”.

O item 4.5.2.3 do Relatório Técnico tratou especificamente da elevação do déficit nos DRAA de 2014 a 2016.
Foi questionado o atuário. Foi ouvido o IPAJM, entretanto, o Instituto não conseguiu responder o que causou o
aumento do déficit.
A determinação de que o cálculo seja refeito, em tese,
não gerará nenhuma despesa, haja vista que existe contrato com o atuário. Segundo, em razão dos dados já estarem corrigidos, o que será feito é a exportação desses
dados e a execução dos cálculos em sistema informatizado preparado para tal. Ou seja, em um apertar de botão
pode-se ter a resposta.
Economizar R$ 5.700,00 e ficar sem saber o que o que
gerou um aumento de mais de quatorze bilhões de reais
(R$ 14.137.989.211,17 – de 2014 para 2015), ou de dezoito bilhões de reais (R$ 18.725.796.157,53 – de 2015
para 2016), é desprezar os riscos da ausência de planejamento. Saber o que causou o aumento do déficit é essencial para se planejar e evitar que tal fato se repita,
ou seja é efetivar o comando do artigo primeiro da LRF
quando dispõe sobre a gestão eficiente.
Considerando que havia na base de dados do cálculo
atuarial diversos servidores com datas incorretas, considerando que foram realizados os acertos nas datas da
base de dados, considerando a variação representativa
ocorrida no déficit atuarial sem que houvesse nenhuma evidenciação por parte do Instituto ou do Estado,
considerando que a Portaria MPS 403/2008 dispõe que
os resultados das avaliações atuariais sejam comparados no mínimo entre três exercícios, considerando que
o Estado possui atuário contratado por todo um exercício, considerando a relação custo-benefício, sugere-se a
manutenção da determinação contida no item 3.1.8 para que se possa identificar a causa do aumento considerável do valor do déficit atuarial.
III.6. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.2.1 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.2.1 Por intermédio da Seger, da Secont e do IPAJM,
www.tce.es.gov.br

que sejam instituídos, no prazo de 180 dias, normas e
procedimentos formais para a quantificação do impacto orçamentário-financeiro e atuarial dos aumentos remuneratórios (art. 40 da Constituição Federal; art. 16,
I e II, art. 17, § 1º, art. 24, § 1º, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 2º, 9º e 10 da Lei Complementar Estadual 312/2004) – subseção 4.5.3.1 (sugerido prazo de 90 dias pela Comissão Técnica item 7.2.1.2 do RT
449/2017);
O recorrente alega que a Lei Complementar 101/2000
somente exige estimativa do impacto orçamentário-financeiro quando da concessão de aumentos remuneratórios (Art. 16, I c/c art. 17, § 1º). E que inexiste naquela lei ou em outras normas qualquer obrigatoriedade para que o Executivo Estadual institua “normas e procedimentos formais para a quantificação do impacto orçamentário-financeiro e atuarial dos aumentos remuneratórios”.
No que diz respeito à inclusão do termo ‘atuarial’, esquece-se o Recorrente de que os reajustes concedidos aos
servidores ativos têm impacto direto na folha de pagamento dos inativos, visto que aqueles servidores inativos que possuem o direito à paridade receberão de forma idêntica o mesmo reajuste de servidores da atividade. Esse impacto, que é de natureza financeira, não está
sendo calculado.
Também não está sendo calculado o impacto atuarial.
Nos casos em que há desequilíbrio do plano, o resultado deficitário é registrado em provisões matemáticas. O
fundo financeiro apresenta déficit. De toda sorte, as fontes de recursos deverão ser informadas, conforme o artigo 24 da LRF. Assim sendo, conceder reajuste a servidores ativos sem realizar o cálculo atuarial é desconhecer o impacto que tal reajuste terá nas contas do sistema
previdenciário do Estado, e em consequência, nas contas do Estado.
Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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a indicação da fonte de custeio total, nos termos do §
5º do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de:

legislações constitucionais e infraconstitucionais citadas
nesta análise deixam clara a necessidade de realização
dos estudos apontados na determinação em epígrafe.

§ 1º É dispensada da compensação referida no art. 17 o
aumento de despesa decorrente

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;

Todavia, para que tais estudos sejam devidamente realizados, fazem-se necessárias normas que estabeleçam os
procedimentos a serem adotados nos estudos, garantindo assim: (i) o equilíbrio financeiro e atuarial preconizado no artigo 40 da CFRB e (ii) que os estudos e estimativas ditados pela LC101/00 sejam realizados e as suas
conclusões sirvam de base para as propostas de lei a serem encaminhadas à Assembleia Legislativa.

de:
I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições
de habilitação prevista na legislação pertinente;
II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;
III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim
de preservar o seu valor real.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive
os destinados aos servidores públicos e militares, ativos
e inativos, e aos pensionistas.
No exercício de 2016 o aporte do Estado ao Fundo Financeiro com relação aos pagamentos de benefícios devidos
foi da ordem de R$ 1.767.016.653, (um bilhão, setecentos e sessenta e sete milhões, dezesseis mil, seiscentos e
cinquenta e três reais). A evolução dos valores do aporte financeiro pode ser visto no gráfico 4.16 do Relatório
Técnico, p.348. O item 4.6 do referido relatório traz informações sobre a cobertura das insuficiências financeiras (aportes) do Estado e dos poderes individualmente,
e também o comprometimento do percentual da Receita Corrente Líquida.
A determinação contida neste item decorre de breve
estudo sobre os aumentos remuneratórios nas principais carreiras do Estado, constante do Relatório Técnico
449/2017, item 4.5.3.1 (p. 329 a 341).
Consta também do Relatório citado que reajustes foram
concedidos a diversas carreiras entre 2004 e 2016 sem
que tivessem sido observados os impactos orçamentários/financeiros (Quadro 4.6 – p.330-331).
O artigo 16 da LRF assim dispõe:

Verifica-se que não há no artigo supracitado a expressão
literal ‘atuarial’, entretanto, sem o cálculo atuarial não
há como saber o impacto dos servidores com paridade
(nem sob o aspecto financeiro nem sob o aspecto atuarial). O cumprimento do inciso I do artigo 16 está condicionado a que haja um estudo do impacto nas contas
previdenciárias em razão dos servidores que possuem
paridade.
Salienta-se que todos os beneficiários do fundo financeiro possuem paridade. Conforme o Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) de 2015 o quantitativo de beneficiários do Fundo Financeiro era de aproximadamente 40.000.
Além do impacto financeiro dos reajustes para todos esses benefícios, deve ser computado também o impacto
da cobertura da insuficiência financeira, que no ano de
2015 foi de R$ 64.669.923.555,33 (DRAA, p.46.)
Embora a LRF já tenha estabelecido comando relativo ao
estudo do impacto orçamentário financeiro, este não é
seguido firmemente pelo Estado conforme pode ser visto pelo estudo realizado.
A determinação contida no item 3.2.1 é de que o Estado
possua uma norma que possa garantir um pouco mais a
efetividade da LC 101/2000 e que vise também incluir a
vertente previdenciária, haja vista a implicação dos reajustes nos benefícios dos servidores inativos que possuem direito a paridade e eventuais coberturas de insuficiências financeiras.
Não se está aqui, de forma alguma, a fazer interferência
em esferas de competência ou a preconizar quebra do
princípio constitucional da tripartição dos poderes. As
www.tce.es.gov.br

Em outras palavras, a edição de procedimentos próprios
via normatização, como explicitado na determinação
3.2.1 é instrumental em relação à obrigação, decorrente de todo o arcabouço legal e constitucional da matéria,
de efetivamente realizar os estudos.
Faz-se necessário ainda que sejam identificadas as fontes de financiamento para os aumentos, visto que foi por
sua ausência de mensuração prévia que se viu o déficit
atuarial do fundo financeiro saltar mais de 4.000% e que
isto compromete a execução das politicas públicas do Estado, considerando que deverá ser aportado mais recursos no sistema previdenciário.
Diante do exposto, considerando a leitura combinada do
artigo 40 da Constituição Federal com os artigos 16, 17
e 69 da LRF; o estudo do impacto orçamentário-financeiro realizado no RT 449/2017 (contas de governo de
2016) acerca dos reajustes concedidos ao funcionalismo
e o aporte realizado nos últimos anos, também demonstrado no mesmo relatório; sugerimos a manutenção da
determinação contida no item 3.2.1.
III.7. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.2.2 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.2.2 Que somente encaminhe projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo à Assembleia Legislativa concedendo qualquer tipo de aumento ou reajuste real nas
remunerações das carreiras, bem como criação de carSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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gos, que contenham os estudos de impacto orçamentário, financeiro e atuarial, exceto para aqueles relacionados no art. 24, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
nos termos do art. 40 da Constituição Federal; art. 16, I
e II, art. 17, § 1º, art. 24, § 1º, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 2º, 9º e 10 da Lei Complementar
Estadual 312/2004 – subseção 4.5.3.1, sendo que esse mesmo comando deve ser enviado, mas como recomendação, à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e
também ao próprio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
O Recorrente ressalta as alegações do item anterior
quanto à inexistência de exigência legal para que seja realizado o estudo do impacto atuarial antes de serem encaminhados projetos de Lei à Assembleia Legislativa. Invoca também a seu favor o principio da Legalidade e que
a matéria relativa ao processo legislativo é matiz constitucional.
Relevante informar que o estudo de impacto previdenciário/atuarial refere-se à mensuração de quanto os reajustes de servidores irão impactar no passivo atuarial
dos Fundos, e na necessidade anual de aporte para a cobertura das insuficiências financeiras
Também é relevante mencionar aqui texto contido no
Relatório Técnico 449/2017 relativo à decisão proferida
no Processo 2925/2016, Acordão TC 509/2017 (p. 339):
[...]
Ao final do referido artigo há a prescrição de que deve ser preservado não somente o equilíbrio financeiro
(que pode ser conceituado como os recursos financeiros
necessários para o pagamento dos benefícios em cada
exercício), mas principalmente o equilíbrio atuarial (capacidade de pagamento no longo prazo estipulado a partir de um cálculo especializado).

Qualquer aumento real dado aos servidores ativos, pode impactar imediatamente no montante de pagamento aos servidores inativos, para aqueles casos (que atualmente ainda são a maioria) que haja paridade.
Além disso, poderá comprometer os valores futuros devidos a esses servidores quando aposentados.
Por isso que no momento de análise da concessão de reajuste real a servidores ativos devem ser analisados os
impactos financeiros atuais e futuros nos servidores inativos. Caso isso não seja feito, há o risco do não pagamento de benefícios no futuro ou da redução de investimentos, inclusive em áreas prioritárias, ficando o Município com praticamente toda a sua receita comprometida com o pagamento de servidores ativos e inativos, o
que é contrário ao interesse público.
Desta forma, não obstante o dever de guardar o preceito constitucional previsto no art. 37, X, da CF (revisão geral anual), este deverá ser feito em consonância com o
art. 169.
Reiteramos também que em diversos projetos de lei, como foi relacionado no Relatório Técnico 449/2017 (p.
330-331) item 4.5.3.1 não foram realizados estudos dos
impactos orçamentários-financeiros; também foi demonstrada a elevação do déficit (p. 333) e que os impactos da não realização de tais estudos acarretam reflexos
de curto, médio e longo prazos.
De curto prazo ou imediato, pois além do reflexo nas remunerações dos servidores ativos tem-se também o impacto nas aposentadorias e pensões daqueles servidores
que possuam paridade; a médio e longo prazo pelo aumento dos aportes ao fundo financeiro em razão do aumento da quantidade de servidores aposentados e do
consequente reajuste dos benefícios.
Além disso, a inexistência de normas estaduais regendo
a matéria foi apontada como causa principal para a ausência dos estudos em diversos projetos de lei. (p.336
Relatório Técnico 449/2017).
www.tce.es.gov.br

Em uma breve analogia, podemos dizer que a norma geral existe, e consiste no art. 40 da Constituição; artigos
16, 17, 24 e 69 da LRF. O Relatório Técnico 449/2017 (p.
336) aponta como causa da ausência de estudos a falta de normas e procedimentos formais instituídos para
a quantificação do impacto orçamentário financeiro dos
aumentos remuneratórios. Também destaca que não há
menção a estudos de impacto orçamentário-financeiro
nos projetos de lei encaminhados (p.337).
Não se está aqui, de forma alguma, a fazer interferência
em esferas de competência ou a preconizar quebra do
princípio constitucional da tripartição dos poderes. As
legislações constitucionais e infraconstitucionais citadas
nesta análise deixam clara a necessidade de realização
dos estudos apontados na determinação em epígrafe.
Todavia, para que tais estudos sejam devidamente realizados, fazem-se necessárias normas que estabeleçam os
procedimentos a serem adotados nos estudos, garantindo assim: (i) o equilíbrio financeiro e atuarial preconizado no artigo 40 da CFRB e (ii) que os estudos e estimativas ditados pela LC101/00 sejam realizados e as suas
conclusões sirvam de base para as propostas de lei a serem encaminhadas à Assembleia Legislativa.
Em outras palavras, a edição de procedimentos próprios via normatização, como explicitado na determinação 3.2.1 é instrumental em relação à obrigação, decorrente de todo o arcabouço legal e constitucional da
matéria, de efetivamente realizar os estudos.
Diante de todo o exposto, considerando a leitura combinada dos artigos 40 da Constituição Federal e os artigos 16, 17, e 69 da LRF e considerando o estudo realizado no RT das contas de governo de 2016 relativo aos
reajustes concedidos ao funcionalismo, e considerando
o aumento do aporte realizado nos últimos anos, também demonstrado no Relatório Técnico 449/2017, sugerimos a manutenção da determinação do item 3.2.2.
III.8. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.3.1 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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3.3.1 Que elabore e encaminhe juntamente com a sua
próxima prestação de contas e demais estudo de viabilidade orçamentária, financeira e de projeção do cumprimento do limite de gastos com pessoal, e demais
obrigações, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que se possa analisar a necessidade de tomada de medidas, a curto e médio prazos, caso esse limite não possa ser mantido dentro dos patamares legais,
especialmente nos exercícios em que os valores a serem aportados ao Fundo Financeiro cheguem em seu
pico máximo, cuja projeção aponta para os exercícios
de 2030 e seguintes (art. 40 da Constituição Federal;
art. 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal e Portaria
MPS 403/2008);
O Recorrente alega, primeiramente, que a Determinação
acima possui a mesma redação da Recomendação lançada no item 3.3.1.2.1. da Prestação de Contas do Governo do Estado de 2015 e que esta foi objeto de Recurso
de Reconsideração (Processo 6290/2016) ainda pendente de julgamento.
O referido Recurso de Reconsideração (Processo
6290/2016) foi julgado em 4/9/2017 e emitido o Parecer Prévio 090/2017 pelo não conhecimento do Recurso no que se referia às Recomendações. Assim, não há
mais qualquer pendência capaz de interferir na análise
do presente item.
Alega também o Recorrente que o TCEES estaria adentrando em seara relativa à conveniência e oportunidade
das escolhas a serem feitas pelo Poder Executivo no âmbito de sua discricionariedade. E ainda, que compete exclusivamente ao Governo Estadual decidir como e quais
medidas administrativas deverão ser adotadas para que
isso seja feito.
Com todo respeito ao Recorrente, não se pretende interferir na esfera de decisão administrativa do executivo,
mas que se realizem efetivamente os comandos da LRF,
senão vejamos.
A determinação recorrida teve como origem o item

4.5.3.1 (Breve estudo sobre os aumentos remuneratórios nas principais carreiras do Estado), constante do Relatório Técnico das Contas do Governador no exercício
de 2016 (p.329 a 341), o qual concluiu: (i) nem todos os
projetos de lei continham o impacto orçamentário financeiro exigido pela LRF; (ii) pela ausência de registro dos
estudos de impactos financeiros; (iii) pela ausência de
normas e procedimentos formais para a quantificação
do impacto orçamentário-financeiro de reajustes remuneratórios.
Tomando como exemplo as projeções previdenciárias contidas na Tabela 4.28 (p.364) do Relatório Técnico 449/2017, que exibe a publicação do Demonstrativo
de Projeção Atuarial para o Plano Financeiro constante
da publicação do 6º bimestre do Relatório Resumido de
Execução Orçamentária (RREO),a quarta coluna da tabela representa o “Resultado previdenciário” que é o valor
das receitas menos as despesas previstas, e que para o
ano de 2018 é de aproximadamente 2 bilhões de reais
de déficit, e que para 2031 é de aproximadamente 3 bilhões de reais de déficit.
Se analisarmos apenas esse intervalo (2018-2031), temos que o crescimento do déficit é da ordem de 50%.
Para esses valores deficitários o Estado terá que aportar
recursos ao Fundo Financeiro.
A Lei Complementar 101/2000, comumente chamada de
LRF, estabeleceu normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, em seu artigo 1º, § 1º, dispôs 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:

cos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, mediante o cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Os valores dos déficits apresentados nas projeções previdenciárias têm sido e continuarão sendo suportados pelos recursos do Tesouro, comprometendo cada vez mais
o seu limite de gastos. Para se ter uma ideia, em 2011 o
aporte foi da ordem de R$ 985 milhões, já em 2016 foi
da ordem de R$ 1 bilhão e 767 milhões. Ou seja, quase dobrou em 6 anos (item 4.6.3 do Relatório Técnico
449/2017, p.348, gráfico 4.16).
As projeções indicam que essa despesa continuará crescente até 2031. O que se quer na determinação é, nada
mais nada menos, o cumprimento da LRF. Pretende-se a
realização de uma gestão fiscal planejada e transparente, em que se previnam riscos, pois o que está em jogo
é o benefício de milhares de servidores. O que se quer
é que seja enviado o estudo de como o Estado irá suprir essa necessidade financeira apontada nas projeções
previdenciárias apresentadas, não só nas contas de Governo, mas também, bimestralmente no ANEXO 10 do
RREO.

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da
Constituição.

Por fim, observa-se que o recorrente busca refugiar-se
no conceito de mérito administrativo para se contrapor
à determinação contida no item 3.3.1 do Parecer Prévio. Todavia, como demonstrado na presente análise, a
matéria em apreço não comporta juízo de conveniência
e oportunidade por parte do gestor, tendo em vista que
a sua não execução implica em desatendimento ao interesse público, na medida em que dificulta/impede o
planejamento adequado na seara previdenciária.

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem ris-

Portanto, sugerimos a manutenção da determinação
do item 3.3.1. g.n

www.tce.es.gov.br
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No que se refere ao opinamento técnico de manutenção
das determinações em questão, necessário é enfrentarmos a matéria, afinal a própria área técnica assim se manifestou: “De fato, não há comando direto na Portaria
403/2008 acerca da necessidade de realização de projeção para os próximos 75 anos do fluxo das receitas e
despesas individualizadas por Poder e órgãos autônomos. Todavia, não é preciso comando expresso. A determinação tem como fundamento principal a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano e a
ação planejada em que se previnem riscos, conforme
disposto no artigo 40 da Constituição Federal; fundamenta-se ainda nas previsões contidas nos artigos 1º,
19 e 20 da LRF; no artigo 9º, da Lei 9717/98 e na Portaria 403/08 do MPS, além do artigo 40, § 1º da Lei Complementar Estadual 282/2004.”
Verifica-se que os artigos 1º, 19 e 20 da LRF tratam, respectivamente, da abrangência da referida lei, vez que estabelece ela normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, a despesa total com
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente
da Federação, e, por fim, a repartição dos limites globais por ente da Federação e por Poder.
A Lei 9.717/98, afeta ao tema, também assim dispõe,
acerca da matéria, in verbis:
[...]
Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério
da Previdência e Assistência Social:
I - a orientação, supervisão e o acompanhamento dos
regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos fundos a que se
refere o art. 6º, para o fiel cumprimento dos dispositivos desta Lei;
II - o estabelecimento e a publicação dos parâmetros e
das diretrizes gerais previstos nesta Lei.
III - a apuração de infrações, por servidor credenciado,

e a aplicação de penalidades, por órgão próprio, nos casos previstos no art. 8o desta Lei. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)

forma por ela estabelecida. g.n.

Parágrafo único.  A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios prestarão ao Ministério da Previdência
e Assistência Social, quando solicitados, informações
sobre regime próprio de previdência social e fundo previdenciário previsto no art. 6o desta Lei. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) – g.n

[...]

A Portaria MPS Nº 403, de 10 de dezembro de 2008,
acerca do tema assim estabelece, litteris:
[...]
Art. 5º O ente federativo, a unidade gestora do RPPS
e o atuário responsável pela elaboração da avaliação
atuarial deverão eleger conjuntamente as hipóteses
biométricas, demográficas, econômicas e financeiras
adequadas às características da massa de segurados e
de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS, obedecidos os
parâmetros mínimos de prudência estabelecidos nesta
Portaria, tendo como referência as hipóteses e premissas consubstanciadas na Nota Técnica Atuarial do respectivo RPPS.
[...]
Art. 23. Os resultados da avaliação atuarial inicial e das
reavaliações anuais deverão ser encaminhados à SPS,
por intermédio do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA, conforme modelo e instruções de
preenchimento disponíveis no endereço eletrônico do
MPS na Internet - www.previdencia.gov.br.
Art. 24. No ato do preenchimento e envio do DRAA será gerado comprovante, no qual se atestará a veracidade e correspondência entre as informações contidas na
avaliação atuarial e no DRAA, que deverá ser impresso,
assinado pelo responsável técnico pela avaliação atuarial e pelos representantes legais do ente federativo e
da unidade gestora do RPPS, e encaminhado à SPS na
www.tce.es.gov.br

Por sua vez, a Lei Complementar 282/2004, assim estabelece acerca do tema, in verbis:
Artigo 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:
[...]
§ 1º Além das contribuições previstas neste artigo ficam
o Poder Executivo e demais Poderes e órgãos referidos
no artigo 4º desta Lei Complementar, responsáveis pela complementação do valor integral das correspondentes folhas de pagamento dos benefícios previdenciários, sempre que as receitas de contribuições forem
insuficientes,  dando-se por extintos os débitos existentes, ainda que parcelados, decorrentes de suas contribuições dos exercícios anteriores à data de publicação
desta Lei Complementar. g.n.
Desta maneira, da leitura dos dispositivos retromencionados, verifica-se que, de fato, não há comando direto
na Portaria 403/2008 acerca da necessidade de realização de projeção para os próximos 75 anos do fluxo das
receitas e despesas individualizadas por Poder e órgãos
autônomos ou especificamente qualquer das determinações realizadas, ao menos na forma em que fora redigida.
O que se extrai do art. 9º da Lei 9.717/98 é que compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência
Social, a normatização, a orientação, o estabelecimento e a publicação dos parâmetros e das diretrizes gerais
previstos em referida Lei, bem como a apuração de infrações em relação aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS.
A par disso, há afirmativa do corpo técnico no sentido
de que “ Todavia, não é preciso comando expresso. A
determinação tem como fundamento principal a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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e a ação planejada em que se previnem riscos, conforme disposto no artigo 40 da Constituição Federal; fundamenta-se ainda nas previsões contidas nos artigos 1º,
19 e 20 da LRF; no artigo 9º, da Lei 9717/98 e na Portaria
403/08 do MPS, além do artigo 40, § 1º da Lei Complementar Estadual 282/2004”, não me parece acertada.
Isto porque a competência legalmente estabelecida para o Ministério da Previdência Social e a competência de
controle externo do Tribunal de Contas do Estado tem
áreas de atuação distintas, com espectro de atuação
aparentemente convergente, que devem ser realizadas
de maneira equidistantes, de maneira atuante, porém,
não conflitantes.
Ora, se não há comando expresso a este respeito, a expedição de determinação pode colidir com a competência legalmente estabelecida para outro órgão, no caso o
Ministério da Previdência Social.
Percebe-se, assim, que em relação à folha de pagamento, quando quis a legislação que fossem envidadas
ações para que se voltasse, por exemplo, aos limite legal do art. 19 e 20, estabeleceu elas no corpo da LRF,
conforme consta do art. 22 e 23 da Lei Complementar
101/2000.
Da mesma maneira, em relação à normatização de matéria que envolve o Regime Próprio de Previdência Social, estabeleceu o Congresso Nacional a competência
do Ministério da Previdência Social, o que demonstra a
necessidade de prudência na expedição de determinações voltadas para os Regimes Próprios de Previdência
Social – RPPS, sob pena de, no caso concreto, se incidir
em conflito de competência relativamente à determinação expedida.
Além do que a determinação realizada ao chefe do Poder
Executivo pode extrapolar a competência executória da
mesma, tornando o Chefe de Poder parte ilegítima para
implementá-la, ao menos parcialmente, afinal o Regime
Próprio de Previdência é constituído por recursos formados para gerar um patrimônio garantidor dos benefícios

de aposentadoria e pensão dos servidores a ele vinculados, detendo competências próprias diferenciadas do
Chefe de Poder.

No que se refere à esta determinação expedida, verifica-se que a área técnica, através da Instrução Técnica de
Recurso 317/2017, assim se manifestou, litteris:

Portanto, sua gestão é vinculada ao Executivo no que toca aos repasses dos servidores e às obrigações patronais
enviadas ao regime, sendo evidente que podem nascer
conflitos de interesses entre o Chefe de Poder e o gestor da entidade previdenciária por ele nomeado em diversas questões relativas à gestão do regime, cita-se como exemplo a cobrança judicial dos aportes, ou mesmo
a gestão das alíquotas.

[...]

Obviamente, isto não retira a competência da Corte de
Contas, principalmente quando violado dispositivo legal que atrai a competência da Corte de Contas para o
fim de expedir determinação, conforme se vê da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas da União, verbis:
[...]
Enunciado: Na fiscalização das atividades-fim das agências reguladoras, o TCU não deve substituir-se aos órgãos que controla, nem estabelecer o conteúdo do ato
de competência do órgão regulador, determinando-lhe
a adoção de medidas, salvo quando verificar a ocorrência de ilegalidade ou de omissão da autarquia no cumprimento das normas jurídicas pertinentes. (Acórdão
715/2008, Relator: Ministro Augusto Nardes) – g.n.
Observadas as áreas de competências, nos caso sob exame, mutatis mutantis, entendo que o Tribunal de Contas
não pode expedir determinação cujo espectro atinja seara de competência do Ministério da Previdência Social,
razão pela qual é de bom alvitre que se transforme a determinação em recomendação com os mesmos objetivos daquela, sem incidência, contudo, da carga impositiva que lhe acompanha.
3.2.
QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO
ITEM 3.3.2 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
www.tce.es.gov.br

III.9. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
3.3.2 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.3.2 Por intermédio da Sefaz, responsável pela consolidação das contas do Estado, que proceda ao registro
contábil das provisões matemáticas previdenciárias no
IPAJM e nos Poderes do Estado, de acordo com a orientação da STN, quando da alteração do PCASP (art. 89 da
Lei Federal nº 4.320/64 e Resolução CFC 1.128/2008);
O Recorrente alega, primeiramente, que a Determinação possui relação com o teor da Determinação 2.2.5 do
Parecer Prévio TC 053/2016 (Contas do Governador de
2015) e que esta foi objeto de Recurso de Reconsideração (Processo 6290/2016) cujo julgamento estava previsto para 4/9/2017.
Alega que o Estado salientou que o IPAJM não poderia
deixar de registrar a conta contábil “cobertura de insuficiência financeira”, visto que a mesma consta do Plano
de Contas de adoção obrigatória para os RPPS.
Ademais, argumentou também o Governo Estadual que
a parte III da 6ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) não estabelecia expressamente que os efeitos do registro contábil no passivo
relativo à “cobertura de suficiência financeira” de benefícios concedidos e a conceder deveriam ser computados de imediato em contrapartida ao Patrimônio Líquido da entidade.
A impugnação realizada à época se deu de forma extemporânea, e assim sendo a área técnica opinou pelo seu
não conhecimento em razão de preclusão consumativa.
Mesmo assim, o relator entendeu ser possível o conhecimento do pedido do recorrente. E em sequência, não
apenas conheceu do recurso como também concedeu o
provimento sob diversos argumentos (p. 26 a 31 do PaSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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recer Prévio 90/2017, processo 6290/2016).
Em relação à determinação contida no item 3.3.2 do
Parecer Prévio das Contas de Governo do exercício de
2016, recorre contra determinação de evidenciar de forma transparente o total das provisões matemáticas.
Quando verificamos o relatório técnico no item 4.7.1
Provisões Matemáticas Previdenciárias, e também o Parecer Prévio TC 066/2017, o que se quer é que o Estado siga as determinações da STN quando da alteração
do PCASP.
Nos termos do Relatório Técnico 449/2017, página 372,
a determinação é a seguinte: “que proceda ao registro
contábil das provisões matemáticas previdenciárias no
IPAJM e nos Poderes do Estado, de acordo com a orientação da STN, quando da alteração do PCASP.”
Ou seja, o que se determinou, é que o Estado siga as
normas da STN quando das suas alterações e evidencie
de forma transparente o total das provisões matemáticas. A determinação é para que o Estado cumpra a norma quando da sua atualização; É COMO SE FOSSE UM
ALERTA. Diante do exposto, sugerimos a manutenção
do item 3.3.2. - g.n.
No caso deste item, verifica-se que a área técnica conclui dizendo que: “o que se determinou, é que o Estado
siga as normas da Secretaria do Tesouro Nacional - STN
quando das suas alterações e evidencie de forma transparente o total das provisões matemáticas. A determinação é para que o Estado cumpra a norma quando da
sua atualização; é como se fosse um alerta”.
A respeito do tema, a Lei de Responsabilidade Fiscal –
LRF, assim estabelece, litteris:
[...]
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
[...]

§ 2o A edição de normas gerais para consolidação das
contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de
que trata o art. 67. – g.n.
Deste modo, da leitura da afirmativa supramencionada,
fácil de se constatar que o fim colimado com a determinação expedida é a observância do que se estabeleceu no Manual da Secretaria do Tesouro Nacional –
STN, entidade responsável por consolidar as contas públicas em matéria de escrituração, constituindo-se em
mero alerta, portanto, sem carga impositiva.
A observância da escrituração estabelecida pela STN é
clara e evidente, isto até, que não seja implantado o
Conselho de Gestão Fiscal, órgão a ser constituído por
representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando o implemento das
ações descritas nos incisos I a IV do art. 67 da LRF.
Registra-se, ainda, que o Chefe de Poder não pode realizar ações que estejam fora de sua área de competência,
sendo certo que a escrituração dos Poderes e dos órgãos que detenham autonomia administrativa e financeira é de suas competências respectivas, o que torna
o Chefe de Poder parte ilegítima para promover, ao menos, parte da determinação.
Desse modo, latente a ausência de carga impositiva
nesta determinação, razão pela qual é de bom alvitre
que se transforme a determinação em recomendação
com os mesmos objetivos daquela.
3.3.
QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO
ITEM 3.4.1 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
No que se refere à esta determinação expedida, verifica-se que a área técnica, através da Instrução Técnica de
Recurso 317/2017, assim se manifestou, verbis:
[...]
III.10. QUANTO À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM
www.tce.es.gov.br

3.4.1 DO PARECER PRÉVIO TC 66/2017 - PLENÁRIO:
3.4.1 Que, a partir da próxima LOA, abstenha-se de incluir dispositivos com autorização para abertura de créditos ilimitados em observância às vedações contidas
no art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e no art.
5º, § 4º, da LRF.
Antes de menção aos argumentos trazidos pelo recorrente cumpre registrar que o ponto foi inicialmente introduzido pela área técnica no item 3.3.1 do Relatório de
Acompanhamento 1/2016, Processo TC 4733/2016, que
subsidiou as Contas do Governador, exercício de 2016,
nos seguintes termos:
3.3.1 Autorização para abertura de Créditos Adicionais
(art. 6º da LOA)
O Capítulo III da LOA autoriza o Poder Executivo a abrir
créditos suplementares da seguinte forma (art.6º):
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Lei Orçamentária, de acordo com o disposto no § 5º do art. 17
da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 10.395, de 2015,
mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, conforme inciso III do §
1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964;
II - à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos
termos do inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964;
III - à conta de superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício de 2014, nos termos do inciso I
do § 1º e § 2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
IV - à conta do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do art.
43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
V - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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a) amortização e encargos da dívida;

no art. 5º, § 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

b) pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de
recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que mantido
o mesmo valor aprovado para cada Poder;

Como se seguiu naqueles autos, o voto do Relator, naquele momento, entendeu por não recepcionar a sugestão proposta pela área técnica:

VI - anulando a reserva de contingência, para utilizar como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares.
O inciso I estabelece um limite para abertura de créditos suplementares, de 20% do total da LOA, mediante a
utilização de recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias. Contudo, o art. 6º apresenta, em
seus incisos II, III, IV, V e VI outras fontes para abertura
de créditos adicionais, para os quais não foi estabelecido o limite para abertura dos referidos créditos e ainda autoriza o Executivo a abrir créditos adicionais para
o pagamento de despesas com amortização e encargos
da dívida e para o pagamento de pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos provenientes da
anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de
despesa, desde que mantido o mesmo valor aprovado
para cada Poder.
Assim, percebe-se que, para as situações contidas nos incisos II ao VI, o Poder Executivo está autorizado a abrir
crédito adicional sem qualquer percentual preestabelecido na LOA, em desacordo com o art. 167, inciso VII,
da Constituição da República; com o art. 5º, § 4º, da
Lei de Responsabilidade Fiscal, e com o artigo 7º, inciso I, da Lei 4.320/1964, caracterizando autorização para abertura de créditos ilimitados, o que é vedado pelo
art. 167, Inciso VII, da Constituição da República.
Diante do exposto, sugere-se, com fundamento no artigo 329, § 7º, do Regimento Interno (Resolução TC
261/2013), DETERMINAR ao Poder Executivo Estadual
para que, na elaboração das próximas LOAS, abstenha-se de incluir dispositivos com autorização para abertura de créditos ilimitados em observância às vedações
contidas no art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e

2. A Determinação sugerida pela Área Técnica (Item
3.3.1, fls. 52-53 do Relatório de Acompanhamento
00001/2016-2) para que o Poder Executivo Estadual, a
partir da próxima LOA abstenha-se de incluir dispositivos
com autorização para abertura de créditos suplementares ilimitados em observância às vedações contidas no
art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 5º,
§ 4º, da LRF.
No entendimento da Área Técnica os incisos II ao VI da
LOA autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
sem qualquer percentual determinado, estando, portanto, em desacordo com o art. 167, inciso VII, da Constituição da República4; com o art. 5º, § 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal5, e com o artigo 7º, inciso I, da Lei
4.320/19646.
Vejamos os dispositivos mencionados na LOA que sustentam a sugestão da área Técnica:
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Lei Orçamentária, de acordo com o disposto no § 5º do art. 17
da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 10.395, de 2015,
mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, conforme inciso III do §
1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964;
II - à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos
termos do inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964;
III - à conta de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2014, nos termos do inciso I do § 1º e § 2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320,
de 1964;
IV - à conta do produto de operações de crédito autoriwww.tce.es.gov.br

zadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do art.
43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
V - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:
a) amortização e encargos da dívida;
b) pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de
recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que mantido
o mesmo valor aprovado para cada Poder;
VI - anulando a reserva de contingência, para utilizar
como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares. (Grifei).
Verifico na leitura das redações dos incisos referidos não
haver permissivos ilimitados, uma vez que o termo utilizado – “à conta de” – condiciona a um limite, restringido ao alcance da abertura do crédito correspondente,
ou seja, o limite para abertura de crédito por excesso
de arrecadação é o próprio excesso, do mesmo modo
para o superávit patrimonial, como para os demais casos. Portanto, não são variáveis que o gestor determina, mas sim determinadas de maneira preponderante
de fatores externos, que ficarão limitadas à conta de cada alcance. Razão que não recepciono a sugestão proposta.
Entretanto, ao final do Voto, o Relator ressalvou a possibilidade de retomada do tema, como consta no seu Voto
(Processo TC 4733/2016):
Por todo o exposto, deixo de acompanhar, divergindo
da área técnica e do MPEC, sem prejuízo de futuras reconsiderações, às determinações sugeridas pela Área
Técnicas, a seguir pautadas: (grifo nosso)
(...)
- item 3.3.1 Autorização para abertura de Créditos Adicionais, do RF-ACO nº 001/2016 - fls. 52-53 – para que,
a partir da próxima LOA, abstenha-se de incluir dispositivos com autorização para abertura de créditos ilimitaSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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dos em observância às vedações contidas no art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 5º, § 4º, da LRF.

Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do art.
43 da Lei Federal 4.320, de 1964;

rio 3553/2016, por entender assistir razão a equipe técnica.

(...)

V - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:

Trago a título exemplificativo uma comparação da LOA
do Estado do Espírito Santo com a LOA da União. Observo que o art. 4º da Lei Federal 12.952/2014, pode aparentemente evidenciar trata-se do mesmo procedimento trazido no art. 6º da Lei Estadual 10.492/2016, no entanto, não é o que se revela, porquanto, o inciso I da LOA
da União impõe a limitação da abertura do crédito para
os subtítulos de excesso de arrecadação e de superávit
financeiro, disposto nas alíneas “d”, “c” e “e”.

Já no Voto do Relator no processo das Contas de 2016
(Processo TC 3139/2017), a matéria foi então retomada
pelo Relator, nos seguintes termos:
2.3.2.2 Lei Orçamentária Anual – LOA
Em atendimento ao disposto no § 5º do artigo 165 da
Constituição Federal, no § 5º do artigo 150 da Constituição Estadual e na LDO 10.395/2015, a LOA para o exercício financeiro de 2016, Lei Estadual 10.492/2016, em
seus artigos 2º e 4º, estimou a receita total do Estado no
montante de R$ 17.050.865.636,00 e fixou a despesa em
igual valor, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social. Quanto ao Orçamento de Investimento, sua despesa foi fixada em R$ 443.761.503,00, conforme art. 7º da LOA.
A LOA, para o exercício financeiro de 2016, em seu art. 6º
autorizou o Poder Executivo a abrir créditos suplementares.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Lei Orçamentária, de acordo com o disposto no § 5º do art. 17
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 10.395, de 2015, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação
de dotações orçamentárias, conforme inciso III do § 1º
do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964;

a) amortização e encargos da dívida;
b) pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de
recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que mantido
o mesmo valor aprovado para cada Poder;
VI - anulando a reserva de contingência, para utilizar como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares.
A Área Técnica observou que os incisos II, III, IV, V e VI outras fontes para abertura de créditos adicionais, foram
dispostos sem estabelecer o limite para abertura desses
créditos e sugeriu determinação ao Poder Executivo Estadual para abster-se de incluir tais dispositivos na elaboração das próximas LOAs em observância às vedações
contidas no art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e
no art. 5º da LRF.
Entretanto, no voto proferido no processo TC 4733/2016,
não acompanhei a Área Técnica e o Ministério Público
de Contas, e assim a referida sugestão não foi recepcionada pelo Plenário desta Corte de Contas, conforme Decisão – Plenário 3553/2016.
Porém, no referido voto, fiz a ressalva de numa melhor
análise reconsiderar a questão, o que faço neste momento.

III - à conta de superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício de 2014, nos termos do inciso I
do § 1º e § 2º do art. 43 da Lei Federal 4.320, de 1964;

Avaliando melhor o tema, observo que conforme já demonstrado pela equipe técnica, de fato a Lei Orçamentária nº 10.492/2016 para o exercício de 2016, trouxe dispositivos para autorizações de créditos adicionais de forma ilimitada, o que afronta os dispositivos expressos no
art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 5º
da LRF.

IV - à conta do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder

Assim, reconsidero o voto proferido nos autos do Processo TC 4733/2016 que culminou na Decisão – Plená-

II - à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos
termos do inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964;
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Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais,
desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta
de resultado primário estabelecida para o exercício de
2014 e sejam observados o disposto no parágrafo único
do art. 8º da LRF e os limites e as condições estabelecidos neste artigo, vedado o cancelamento de quaisquer
valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais apresentadas por parlamentares, para o atendimento de despesas:
I - em cada subtítulo, até o limite de 20% (vinte por cento) do respectivo valor, mediante a utilização de recursos
provenientes de:
a) anulação parcial de dotações, limitada a 20% (vinte
por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação;
b) reserva de contingência, inclusive à conta de recursos
próprios e vinculados, observado o disposto no art. 5º,
inciso III, da LRF;
c) excesso de arrecadação de receitas próprias, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II, 3º e 4º, da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964; (grifamos)
d) excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional; e (grifamos)
e) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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do exercício de 2013, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964; (grifamos)
Importante registrar que o supracitado voto foi acatado
pelo Plenário, nos termos do
Parecer Prévio TC 66/2017, resultando na determinação
ora guerreada:
3.4 Relativamente aos aspectos de instrumento de planejamento;
3.4.1 Que, a partir da próxima LOA, abstenha-se de incluir dispositivos com autorização para abertura de créditos ilimitados em observância às vedações contidas no
art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 5º,
§ 4º, da LRF.
Em face do dispositivo foi apresentado recurso de reconsideração, nos seguintes termos:
Quanto à Determinação Contida no “Item 3.2.4.1”:
“Que, a partir da próxima LOA, abstenha-se de incluir
dispositivos com autorização para abertura de créditos
ilimitados em observância às vedações contidas no art.
167, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 5°, § 4°,
da LRF.”
Quanto à Determinação em destaque, insta esclarecer,
primeiramente, que as autorizações para a abertura de
crédito adicional veiculadas na LOA Estadual não são ilimitadas, visto que estão restritas aos seguintes limites:
a) Por operação de crédito – Devem ser precedidas de
autorização legal específica (Lei n. º 10.028/00);
b) Por superávit financeiro – Existe limitação em razão
do montante apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos da Lei n.º 4320/64;
c) Por excesso de arrecadação – A abertura de crédito
é limitada ao excesso de arrecadação no exercício, não
sendo possível determiná-lo ex ante.
Além disso, inexiste no ordenamento brasileiro vedação
como a fixada por essa Egrégia Corte de Contas na presente Determinação. O que o inc. VII do art. 167 da CR-

FB/88 c/c o § 4º do art. 5º da LC de n.º 101/2000 veda é
a ‘... concessão ou utilização de créditos ilimitados”. Nesse aspecto, é fundamental consignar que há expresso
comando constitucional (§ 8º do art. 165 da CRFB/88)
quanto à possibilidade de a lei orçamentária anual consignar “autorização para abertura de créditos suplementares”, sem estabelecer limite para tal.
Tendo em conta tais aspectos, verifica-se que as autorizações contidas no art. 6° da LOA 2016 não violam nenhum dispositivo constitucional ou legal, por tratarem
apenas da autorização para a abertura de créditos suplementares, não se confundindo com os créditos orçamentários em si. O que o ordenamento jurídico impede
é a abertura de crédito com dotação ilimitada, não o limite autorizado para abertura de créditos, que decorre
do processo legislativo (LOA).
Por fim, a LDO 2016, em seu art. 16, § 5º delimita a abertura de créditos adicionais até o limite de 20% (vinte por
cento) do total do Projeto e da Lei Orçamentária, respectivamente.
Como a atuação da Administração Pública Estadual está
em conformidade com as prescrições contidas no ordenamento jurídico vigente, requer-se a esse E. TCEES que
seja reconsiderada a Determinação em epígrafe.
Cumpre introduzir que o orçamento é um instrumento
de planejamento das atividades a serem desenvolvidas
pelos órgãos da Administração Pública, através do qual
o gestor público tende a colocar em prática seu plano
de governo. De regra, isso só é possível após aprovada
a Lei Orçamentária, que autoriza a utilização dos créditos orçamentários, ou seja, permite que possam ser executados.
No entanto, no transcorrer do exercício financeiro podem surgir novas situações e fatos, imprevistos ou não
previstos adequadamente, que necessitam ser realizados pela Administração Pública. Essa flexibilização e
possibilidade de nova realocação de créditos orçamentários somente é possível devido ao instituto dos créditos
www.tce.es.gov.br

adicionais, pois exercem exatamente essa função.
Como instrumento de adequação do orçamento à realidade fática, os créditos adicionais ganham relevância e o
legislador assegurou na Lei que dispõe sobre as normas
de direito financeiro um capítulo especial que disciplina
sobre o instituto. São autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual, conforme dispõe o art. 40 da Lei n° 4.320/64.
Conforme se extrai da referida lei, os créditos adicionais
comportam três espécies ou tipos: suplementares, especiais e extraordinários.
Os créditos adicionais classificam-se em: Suplementares,
os destinados a reforço de dotação orçamentária; Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de
guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
Quanto à autorização legislativa e formalização para
abertura, destaca-se o seguinte: os créditos suplementares e especiais necessitam de autorização legal, ou seja,
do Poder Legislativo, e são abertos por meio de Decreto Executivo. O crédito suplementar é destinado a suplementar uma dotação que já existe no orçamento, deve
ser autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo e tem vigência até o orçamento em vigor.
Cumpre mencionar que os limites (autorizações) para abertura de créditos suplementares são estabelecidos na própria Lei Orçamentária Anual pelo Executivo e
aprovados pelo Legislativo, juntamente com o orçamento, visando desburocratizar sua utilização, uma vez que
consiste apenas na realocação de recursos já existentes
e autorizados. É o que dispõe a Lei 4.320/64 no seu art.
7°, I, ao afirmar que a Lei Orçamentária poderá conter
autorização ao Executivo para abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43 (existência de recursos disponíveis).   
Tendo estas ideias e conceitos estabelecidos, pode-se
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constatar benefícios oriundos da utilização dos créditos
adicionais, pois é graças a eles que o gestor público poderá reagir frente a situações adversas ou que foram imprevistas ou previstas de forma insuficiente quando do
planejamento e elaboração da Lei Orçamentária Anual,
sempre com vistas a atender aos interesses (demandas)
da coletividade.
Em diferentes ordenamentos jurídicos a flexibilidade orçamentária se mostra ora mais ampla e ora mais restrita, com conflitos de diferentes características e graus de
profundidade entre os Poderes Executivo e Legislativo. A
distribuição de poderes durante a fase de execução orçamentária é elemento central que move o direito orçamentário, pois é a partir das competências para flexibilizar o orçamento público que se determina a distribuição
do poder financeiro.
Como o orçamento é uma lei, por evidente, espera-se
que seja cumprido. Uma eventual impossibilidade de sua
execução nos exatos termos em que foi aprovada não
justifica alterações de tal forma significativas que o desfigure por completo, sob pena de inutilizá-la como instrumento de planejamento, de condução da atividade
financeira da administração pública e inviabilizando o
seu controle. O orçamento público não pode ser transmudado em “peça fictícia” (termos do Parecer Prévio TC
59/2014).
Nessa perspectiva e cogitando ainda a possibilidade de
eventual desequilíbrio de forças entre executivo e legislativo, revela-se preponderante aos Órgãos de Controle
exigir que os instrumentos de flexibilidade orçamentária
guardem pertinência para com o ordenamento jurídico,
em especial no que diz respeito ao aspecto qualitativo
(fonte) e quantitativo (montante autorizado) dos créditos suplementares, de modo a ser assegurado à coletividade que o orçamento aprovado seja utilizado para cumprir o que foi estabelecido pela lei orçamentária em seu
aspecto essencial, com os ajustes (dentro da legalidade)
nas previsões e programações orçamentárias durante o

curso de sua execução.

Executivo para:

O art. 43 da Lei 4.320/64 disciplina quais são os recursos para a abertura de crédito suplementar: o superávit
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício
anterior; os provenientes de excesso de arrecadação; os
resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em
lei; o produto de operações de crédito autorizadas.

I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43; (grifo nosso).

Passando-se à análise da argumentação do recorrente,
tem-se que essa se revela incongruente para com o ordenamento jurídico, eis que considera como limite para
fins da abertura de créditos adicionais a simples existência de saldo nas suas possíveis fontes de recursos autorizadas para essa finalidade, como disciplina o art. 43 da
Lei 4.320/64, e ainda, com relação à abertura de crédito
suplementar para pagamento de amortização e encargos da dívida, não indica nem limite nem fonte.
Com isso, embora a LOA do ES indique que os créditos
adicionais serão abertos com as fontes autorizadas pela Lei 4.320/64, termina por deixar de estabelecer qualquer limite além do próprio limite físico (existência de
saldo nas fontes), ou seja, enquanto houver entrada na
fonte poderá ser aberto crédito adicional.
Como a matéria relativa às possíveis fontes para abertura de crédito suplementar já está tratada na Lei Federal
4.320/64, o dispositivo da LOA não inova e nem limita o
administrador em nada.
De mais relevante, muito embora o dispositivo da LOA
capixaba mostre sintonia para com o art. 43 da Lei
4.320/64 ao indicar as fontes possíveis, não guarda respeito para com o inciso I do art. 7º do mesmo diploma legal que estabelece que a lei orçamentária poderá conter
autorização ao Executivo para abrir créditos suplementares até determinada importância:
Lei 4.320/64
(...)
Art. 7° A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao
www.tce.es.gov.br

Urge ser frisado, a “importância” que a lei se refere é
quantia, soma, numerário, ou seja, valor traduzível em
moeda corrente (R$).
Então, no caso dos autos, qual seria o quantitativo autorizado nos incisos II, III, IV, V, do art. 6º da LOA? O dispositivo, como redigido, sem percentual ou outra referência, não permite inferência. É uma autorização em
branco que se limita a fazer referência às fontes autorizadas pela Lei 4.320/64. Com isso a disposição manifesta carência na indicação de limite quantitativo para abertura de crédito suplementar, incompatível para com o ordenamento jurídico pátrio, ao contrário do aduzido pelo recorrente:
Lei Estadual 10.492/2016 – Estima receita e fixa a despesa do Estado (ES) para o exercício financeiro de 2016.
(...)
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Lei Orçamentária, de acordo com o disposto no § 5º do art. 17
da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 10.395, de 2015,
mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, conforme inciso III do §
1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964;
II - à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos
termos do inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964;
III - à conta de superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício de 2014, nos termos do inciso I
do § 1º e § 2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
IV - à conta do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
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Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do art.
43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
V - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:
a) amortização e encargos da dívida;
b) pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de
recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que mantido
o mesmo valor aprovado para cada Poder;
VI - anulando a reserva de contingência, para utilizar como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares.
Com se vê na LOA Capixaba, com exceção dos incisos I, IV
e VI, que se consegue apurar o montante autorizado (por
exemplo, no inciso I, basta aplicar 20% sobre o valor do
total do orçamento que se consegue “a importância” em
R$ a que aduz o inciso I do art. 7º da Lei 4.320/64), os demais incisos não permitem inferência da importância autorizada, e com isso não contam com limite quantitativo.
Somente a indicação das fontes que a Lei 4.320/64 autoriza. Não se pode perder de vista ainda que mesmo que
seja considerado autorizado 100% das fontes, ainda que
fosse possível, se traduziria na ausência da importância
autorizada (quantia monetária), eis que não se consegue
estimar, com base na LOA, quanto será o excesso de arrecadação ou quanto se procederá de operação de crédito, por exemplo.
Já com relação ao inciso V, alínea “a”, a questão registra
ainda mais gravidade, na medida em que não apresenta
qualquer limite para pagamento de despesas com encargo e amortização da dívida.
Também cumpre registrar a impropriedade que ocorre no inciso III. Eis que ainda que em 2016 (ocasião da
edição da LOA) se conhecesse o superávit financeiro de
2014 e com isso se pudesse inferir o montante autorizado, a sua redação manifesta notória inconformidade para com o inciso I do § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, que

disciplina que a fonte autorizada para crédito suplementar é o superávit financeiro do exercício anterior, no caso,
seria o de 2015, o que lhe retira sua validade como fonte
de crédito suplementar, in verbis:
Lei 4.320/64
(...)
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.
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (g.n.)
Nessa perspectiva, a LOA capixaba revela incerteza e insegurança, a autorização para crédito suplementar de
20%, indicada no inciso I, é meramente inicial, pode ser
ampliada enquanto houver entradas nas fontes de crédito suplementar. De consequência, não se tem nem se
consegue inferir, o montante autorizado, tampouco a
porcentagem de fato autorizada.
Não se pode perder de vista, por conjectura, o incentivo à manipulação artificial dos dados para efeito de majoração do percentual possível para abertura de créditos
suplementares, como, por exemplo, na previsão subestimada do ingresso de recursos aos cofres do Estado, para efeito de geração de fonte de crédito suplementar por
excesso de arrecadação. O que teria consequência ainda
nos demais órgãos autônomos do Estado, que contarão
com previsão a menor da Receita Corrente Líquida, a impactar na expectativa de suas despesas com pessoal, em
face da necessidade de planejamento em conformidade
para com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
No que tange à Constituição Federal, cumpre mencionar
que a seção que trata dos orçamentos, inclusive o art.
167, que preleciona entre as vedações a realização de
despesas ou a assunção de obrigações diretas que excewww.tce.es.gov.br

dam os créditos orçamentários ou adicionais (inciso II),
bem como a concessão ou utilização de créditos ilimitados (inciso VII).
Nessa perspectiva, a LOA capixaba mostra respeito ao inciso II, já que prevê, no que se refere aos créditos suplementares, a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas à custa das suas fontes legais, indicando,
com exceção do inciso V, alínea “a”, as fontes dos créditos suplementares. Entretanto, a mesma Lei faz letra
morta do inciso VII, que estabelece a proibição das Leis
Orçamentárias de estabelecerem créditos ilimitados.
Ilustrando o tema, vale trazer a redação da LOA da União
Federal que, como se observa, permite inferir os limites
de abertura de créditos suplementares na importância
autorizada (R$), podendo-se extrair das referências à valor estabelecidas na Lei Orçamentária:
LEI Nº 13.255, DE 14 DE JANEIRO DE 2016. Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2016.
(...)
Seção III – Da Autorização para a Abertura de Créditos
Suplementares
Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais
abertos ou reabertos, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis
com a obtenção da meta de superávit primário estabelecida para o exercício de 2016 e sejam observados o disposto no parágrafo único do art. 8º da LRF e os limites e
as condições estabelecidos neste artigo, vedado o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais e coletivas,
para o atendimento de despesas:
I - em cada subtítulo, até o limite de 10% (dez por cento)do respectivo valor, mediante a utilização de recursos
provenientes de:
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a) anulação parcial de dotações, limitada a 10% (dez por
cento) do valor do subtítulo objeto da anulação;
b) reserva de contingência, inclusive à conta de recursos
próprios e vinculados, observado o disposto no art. 5º,
inciso III, da LRF;
c) excesso de arrecadação de receitas próprias e de receitas vinculadas, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II,
3º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
d) excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Nacional; e
e) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial
do exercício de 2015, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso
I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964; (grifos nossos)
(...)
Com isso, a LOA do ES revela negligência para com o inciso I do art. 7º da Lei 4.320/64, traduzindo-se em inconformidade para com o inciso VII do art. 167 da Constituição Federal.
Vale mencionar que o tema já foi tratado por nossa Corte
de Contas, sendo considerado incompatível para com o
inciso VII do art. 167 da CF o dispositivo da LOA que previu suplementações à custa de fontes de recursos do superávit financeiro do exercício anterior e do excesso de
arrecadação, independente do limite autorizado, no caso, no art. 6º da Lei municipal de Anchieta, de 60%, deixando de definir o valorou percentual limite para tais
créditos:
PARECER PRÉVIO TC-059/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3335/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2012

Orçamentária nº 721/2011 afronta a disposição do art.
167, VII, da Constituição da República. Ora, o citado dispositivo da LOA estabelece que as suplementações ou
remanejamento utilizando como fontes de recursos o
superávit financeiro do exercício anterior e o excesso
de arrecadação não oneram o limite autorizado no art.
6º da mesma Lei (60%) e não define o valor ou percentual limite para tais créditos, caracterizando concessão
de créditos ilimitados. Entende-se que este dispositivo
torna possível suplementar o orçamento infinitamente,
permitindo alterar qualquer programa de governo aprovado pelo Poder Legislativo por meio da LOA e tornando o orçamento público uma peça fictícia, sem planejamento e, portanto, o Poder Executivo Municipal deve se
abster de incluí-lo em seus projetos de lei orçamentária.
Ademais a aprovação da Lei Orçamentária contendo dispositivo que permita a abertura de créditos orçamentários ilimitados demonstra omissão da Câmara local no
exercício da sua função constitucional de participar da
elaboração do orçamento municipal e controlar a sua
execução.
No mesmo sentido ainda o julgado do TCM – Tribunal de
Contas dos Municípios da Bahia:
PARECER PRÉVIO Nº 335/12
Opina pela rejeição, porque irregulares, das contas da
Prefeitura Municipal de SALVADOR, relativas ao exercício financeiro de 2009.
Para o exercício de 2009, a Lei Orçamentária nº 7.599/08
autorizou o Poder Executivo a abrir créditos adicionais
suplementares nas seguintes fontes e limites:
a) superávit financeiro, até o limite do total apurado;
b) excesso de arrecadação, até o limite de 100% (cem
por cento) do valor apurado;

Ainda nas disposições dos créditos adicionais, a LOA estabeleceu no parágrafo único do art. 6º que os limites
de abertura acima mencionados não seriam afetados
pelos créditos adicionais destinados a suprir insuficiência das dotações de pessoal, encargos sociais, inativos,
pensionistas, dívida pública, dentre outras despesas.
Essa prática técnico orçamentária, oriunda do projeto
de lei orçamentária de iniciativa do Poder Executivo,
constitui afronta ao disposto no art. 167, VII da Constituição Federal, em virtude do não estabelecimento de
limites para abertura de créditos adicionais para atendimento daquelas despesas, como reiteradamente tem
decidido, à unanimidade, o Plenário do TCM.
Nessa perspectiva, sugere-se o não acolhimento das razões recursais quanto à determinação 3.4.1. g.n.
No caso deste item, importante frisar que o Eminente
Relator reconsiderou posição antes externada no Processo TC 4733/2016, no sentido de que: “não havia permissivos ilimitados, uma vez que o termo utilizado - “à
conta de” - condiciona a um limite, restringido ao alcance da abertura do crédito correspondente, ou seja, o limite para abertura de crédito por excesso de arrecadação é o próprio excesso, do mesmo modo para o superávit patrimonial, como para os demais casos. Portanto, não são variáveis que o gestor determina, mas sim
determinadas de maneira preponderante de fatores externos, que ficarão limitadas à conta de cada alcance,
razão pela qual não recepciono a sugestão proposta.”
Acerca do tema, penso que a legislação estadual autorizou a abertura dos créditos nos moldes por ela indicados, isto é, na forma do art. 6º da Lei Orçamentária Anual indicado, veja-se:
[...]

RESPONSÁVEL - EDIVAL JOSÉ PETRI

c) anulação parcial ou total de dotações, dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite das dotações;

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares:

Embora não tenha sido identificada abertura irregular
de créditos adicionais, ressalta-se que o art. 7º da Lei

d) anulação, parcial ou total, de dotações, até o limite de
20% (vinte por cento) das mesmas.

I - até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Lei
Orçamentária, de acordo com o disposto no § 5º do art.

www.tce.es.gov.br
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17 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 10.395, de 2015,
mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, conforme inciso III do §
1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964;

Art. 167. São vedados:

II - à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos
termos do inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; g.n.

III - à conta de superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício de 2014, nos termos do inciso
I do § 1º e § 2º do art. 43 da Lei Federal 4.320, de 1964;
IV - à conta do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do art.
43 da Lei Federal 4.320, de 1964;
V - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:
a) amortização e encargos da dívida;
b) pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de
recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que mantido
o mesmo valor aprovado para cada Poder;
VI - anulando a reserva de contingência, para utilizar como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares. g.n.
A área técnica observou que os incisos II, III, IV, V e VI,
outras fontes para abertura de créditos adicionais, foram
dispostos sem estabelecer o limite para abertura desses
créditos e sugeriu determinação ao Poder Executivo Estadual que se abstenha de incluir tais dispositivos na elaboração das próximas LOA’s em observância às vedações
contidas no art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e
no art. 5º da LRF.
Em relação à matéria ora em análise, cumpre anotar que
o art. 167, inciso V e VII, da CF/88 apresenta um comando expresso acerca da controvérsia:
[...]

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
O comando constitucional, portanto, é de que a abertura de créditos suplementares e especiais deve ser, de forma inequívoca, precedida de prévia autorização legislativa, estabelecendo previamente os valores dos créditos a serem abertos.
Obviamente, não se deve perder de vista, que houve autorização legislativa e que o bem jurídico a ser tutelado
por essa norma é o equilíbrio das contas públicas, ou
seja, a saúde financeira do Estado, sendo certo que as finanças públicas, no Estado moderno, não são somente
um meio de assegurar a cobertura para as despesas da
Administração Pública.
Verifico, também, em relação à pretensa afronta da
CF/88 que o possível reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo de lei ora analisado, mostra-se
prejudicado, visto que os efeitos da lei foram exauridos
com a execução da LOA e com a aplicação de tal dispositivo até 31/12/2016, não sendo razoável, neste momento, tratar de pretensa inconstitucionalidade ou não, visto
que o dispositivo de lei não mais está vigente, conforme
assentou o Excelso Pretório, verbis:
[...]
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Federal nº 9.688/98. Servidor público. Cargo de censor federal. Extinção. Enquadramento dos ocupantes em cargos
doutras carreiras. Norma de caráter ou efeito concreto
exaurido. Impossibilidade de controle abstrato de constitucionalidade. Pedido não conhecido. Votos vencidos.
Lei ou norma de caráter ou efeito concreto já exaurido
não pode ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade, em ação direta de inconstitucionalidade.
(STF - ADI: 2980 DF, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Dawww.tce.es.gov.br

ta de Julgamento: 05/02/2009, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-082009 EMENT VOL-02368-01 – (g.n.).
O Egrégio Tribunal de Justiça de nosso estado assim se
posicionou, litteris:
[...]
AÇAO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA DE EFEITO CONCRETO EXTINÇAO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 267, VI DO CPC. 1 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem sua eficácia especificamente dirigida a
uma situação individual e concreta, veiculando um ato
materialmente administrativo desprovido de abstração
e generalidade. A fiscalização em abstrato da validade de
uma norma dentro do ordenamento jurídico, não se coaduna com a apreciação de um caso concreto. 2 - Ausência de interesse de agir na utilização da Adin em face de
leis de efeitos concretos. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Art. 267, VI do CPC. (TJ-ES - Ação de Inconstitucionalidade: 100030039901 ES 100030039901,
Relator: PAULO NICOLA COPOLILLO, Data de Julgamento: 02/06/2005, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação:
17/06/2005) – (g.n.).
Sabe-se que, atualmente, o Excelso Pretório tem admitido o controle concentrado de constitucionalidade de leis
de efeito concreto, conforme julgamento da ADI 5.449MC (10/03/2016), in verbis:
[...]
CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. ART. 50, DA LEI
1.005/15, DO ESTADO DE RORAIMA. FIXAÇÃO DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LOCAIS PARA O EXERCÍCIO DE
2016. MODIFICAÇÃO DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. SUPERAÇÃO DO TETO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL,
NESTE ÚLTIMO CASO. PLAUSÍVEL USURPAÇÃO DA COMSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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PETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 169, DA CF). RISCO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO LOCAL COM A VIGÊNCIA
DA NORMA. CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
Leis orçamentárias que materializem atos de aplicação
primária da Constituição Federal podem ser submetidas a controle de constitucionalidade em processos objetivos. Precedentes. 2. A incompatibilidade entre os termos do dispositivo impugnado e os padrões da lei de responsabilidade fiscal (Lei Federal Complementar 101/00)
não se resume a uma crise de legalidade. Traduz, em verdade, um problema de envergadura maior, a envolver a
indevida apropriação de competências da União, em especial a de conceber limites de despesas com pessoal
ativo e inativo (art. 169, caput, da CF), controvérsia que
comporta solução na via da ação direta de inconstitucionalidade. 3. Os limites traçados pela lei de responsabilidade para os gastos com pessoal ativo e inativo nos Estados, Distrito Federal e Municípios valem como referência
nacional a ser respeitada por todos os entes Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10660460. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 15
Ementa e Acórdão ADI 5449 MC-REF / RR federativos,
que ficam incontornavelmente vinculados aos parâmetros máximos de valor nela previstos. 4. Ao contemplar
um limite de gastos mais generoso para o Poder Legislativo local, o dispositivo impugnado se indispôs abertamente com os parâmetros normativos da lei de responsabilidade fiscal, e com isso, se sobrepôs à autoridade da
União para dispor no tema, pelo que fica caracterizada
a lesão ao art. 169, caput, da CF. 5. Liminar referendada pelo Plenário para suspender, com efeitos “ex nunc”
(art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99, até o julgamento final desta ação, a eficácia da expressão “Poder Legislativo 4,5%”,
do art. 50 da Lei estadual 1.005/2015. (Relator: Ministro
TEORI ZAVASCKI, REQTE.(S) : Governador do Estado de

Roraima, Procurador: Procurador Geral do estado de Roraima, Assembleia Legislativa do Estado de Roraima: Helder Figueiredo Pereira e outros, AM. CURIAE: Tribunal de
Contas do Estado de Roraima, ADI 5.449) g.n

os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas neste voto
de vista, em:

Na oportunidade o Plenário do STF consolidou o entendimento no sentido de que é possível a impugnação, em
sede de controle abstrato de constitucionalidade, de leis
orçamentárias, tendo consignado o Relator do Acórdão,
o Ministro Teori Zavascki, que “leis orçamentárias que
materializem atos de aplicação primária da Constituição Federal podem ser submetidas a controle de constitucionalidade em processos objetivos”, estando vigente a norma.

1.
NÃO CONHECER do recurso de reconsideração
interposto, no que se refere às recomendações expedidas, em face da ausência de utilidade no provimento do
recurso intentado;

Ocorre que a superação da concepção de que haveria
uma suposta ausência de normatividade, abstração e generalidade nas leis orçamentárias, ainda que estas sejam dotadas de temporariedade, somente ocorreu em
10/03/2016, sendo evidente que a Lei Orçamentária em
questão foi aprovada em data anterior, de maneira que
não pode o entendimento ter efeitos ex tunc, até mesmo por força da segurança jurídica, posto que não foi
instaurado incidente durante sua vigência.
Além do que, no caso sob exame, não há notícia de
frustração de arrecadação tributária apta a fazer frente às despesas realizadas, de maneira que me parece
ter havido mais equívoco quanto à técnica legislativa
que propriamente abertura de créditos ilimitados, razão pela qual entendo que deve ser afastada a incidência da determinação em questão para transformá-la em
recomendação.
4.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, divergindo parcialmente da área técnica,
do Ministério Público Especial de Contas e do Eminente Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
www.tce.es.gov.br

2.
CONHECER do recurso de reconsideração interposto, em face do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, em relação às determinações expedidas,
conforme razões antes motivadas;
3.
NO MÉRITO, acolher as razões recursais constantes do recurso intentado, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de afastar a incidência das determinações recorridas, transformando-as em recomendações, relativamente às determinações constantes do item 3.1 desta
decisão, em razão de potencial ocorrência de conflito de
competência entre as atribuições da Corte de Contas e
da Secretaria de Previdência Social – SPS, órgão responsável por normatizar as matérias de cunho previdenciário, no âmbito do Ministério da Previdência Social, bem
como transformar em recomendações as determinações constantes dos itens 3.2 e 3.3 desta decisão, em
face das razões antes expendidas;
4.
ARQUIVAR os presentes autos após o respectivo trânsito em julgado, bem como as providências descritas no art. 121 do regimento Interno desta Corte de
Contas.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
VOTO COMPLEMENTAR DO EXMO. SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Este processo trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo Paulo César Hartung Gomes, asSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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sistido pelo Procurador Geral do Estado, Sr. Erfen José
Ribeiro Santos e pelo Secretário de Estado da Fazenda, Sr. Bruno Funchal,em face do Parecer Prévio TC066/2017-Plenário, constante dos autos do processo TC
n.3139/2017 em apenso, que, por maioria,recomendou
à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo a
aprovação das contas do Chefe do Poder Executivo Estadual, relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do recorrente, bem como expediu determinações
e recomendações ao Governo do Estado do Espírito Santo.
Devidamente notificado, o Chefe do Executivo Estadual impetrou Recurso de Reconsideração, com o objetivo de retirar do Parecer Prévio que recomendou a
aprovação de suas Contas algumas das determinações e
recomendações nele contidas.
A Segex Recursos emitiu então a Instrução Técnica de
Recurso 317/2017, cuja conclusão foi no sentido do não
conhecimento do recurso quanto às recomendações, do
conhecimento quanto às determinações e, no mérito,
pela negativa de provimento.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
6464/2017 anui à proposta contida na Instrução Técnica
de Recurso 317/2017.
Nos termos do Voto 01282/2018-1, entendi pelo não conhecimento o presente recurso quanto à pretensão de
exclusão das recomendações, e pelo conhecimento das
razões recursais em face das determinações, e no mérito, pela negativa de provimento.
DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, quanto ao Recurso de Reconsideração interposto pelo Exmo. Senhor Paulo César Hartung Gomes em relação ao Parecer Prévio TC – 66/201Plenário, proferido no processo TC 3139/2017, que por

maioria recomendou à Assembleia Legislativa do Espírito
Santo a aprovação das contas do Chefe do Poder Executivo Estadual relativas ao exercício de 2016, por:
1 não conhecer do recurso quanto à pretensão de exclusão das recomendações;
2 conhecer das razões recursais em face das determinações; e
3 quanto ao mérito, por negar provimento do recurso.
Na 2ª Sessão Especial do Plenário, realizada no dia
27/03/2018, o Conselheiro Substituto Marco Antônio da
Silva pediu vistas dos autos.
Foram os autos devolvidos na data de 10 de abril de
2018, na 3ª Sessão Especial do Plenário, tendo sido apresentado o Voto Vista 0078/2018-6.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O VOTO VISTA 0078/2018 do Conselheiro Substituto
Marco Antônio da Silva, em análise fundamentada, em
seu dispositivo, assim se manifestou:
[...]
3.
NO MÉRITO, acolher as razões recursais constantes do recurso intentado, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de afastar a incidência das determinações recorridas, transformando-as em recomendações, relativamente às determinações constantes do item 3.1 desta
decisão, em razão de potencial ocorrência de conflito de
competência entre as atribuições da Corte de Contas e
da Secretaria de Previdência Social – SPS, órgão responsável por normatizar as matérias de cunho previdenciário, no âmbito do Ministério da Previdência Social, bem
como transformar em recomendações as determinações constantes dos itens 3.2 e 3.3 desta decisão, em
face das razões antes expendidas;
Passo a tecer algumas observações complementares
após o voto-vista do eminente Conselheiro Substituto
Marco Antonio da Silva que transformou todas as deterwww.tce.es.gov.br

minações sugeridas pela área técnica em recomendações.
ANÁLISE DAS DETERMINAÇÕES DO ITEM 3.1 DO PARECER PRÉVIO TC-066/2017- PLENÁRIO CONSTANTE DOS
AUTOS DO PROCESSO TC N. 3139/2017
3.1.1 Por intermédio do IPAJM, com base no § 1º do
art. 40 da LC 282/2004 c/c o art. 1º, inciso I, da Lei
9.717/1998, que a partir da elaboração do próximo estudo atuarial do Fundo Financeiro, além da projeção
consolidada já realizada pelo IPAJM, realize também a
projeção, para os próximos 75 anos, do fluxo das receitas e despesas individualizadas por Poder e órgãos autônomos e que, no Balanço Atuarial do Fundo Financeiro, demonstre o valor da conta de “cobertura de insuficiências financeiras” de benefícios concedidos e a conceder, discriminada por Poder/Órgão, com vistas a dar
instrumentos aos Poderes para planejar suas políticas de
pessoal sem perder de vista os limites de pessoal exigidos pela LRF.
Análise do Relator
Tomo como base para decidir a análise da área técnica sobre essa determinação. Como mencionado na ITR
317/2017, “ o artigo 49 da Lei Complementar Estadual
(LCE) 282/2004 constituiu fundos distintos para a realização de pagamento dos benefícios previdenciários aos
seus segurados. Há no Fundo Financeiro um grupo de
servidores que já implementou as condições para receber o benefício da aposentadoria. Esses servidores pertencem a poderes e órgãos distintos, de forma que o impacto de uma aposentadoria iminente representará diferentes valores a serem aportados por cada um deles”.
O art. 40 da lei supracitada se refere ao custeio do regime próprio de previdência do Estado e assim dispõe taxativamente :
Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata
esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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...
X - outros ativos financeiros de qualquer natureza.
§ 1º Além das contribuições previstas neste artigo ficam o Poder Executivo e demais Poderes e órgãos referidos no artigo 4º desta Lei Complementar, responsáveis
pela complementação do valor integral das correspondentes folhas de pagamento dos benefícios previdenciários, sempre que as receitas de contribuições forem insuficientes, dando-se por extintos os débitos existentes,
ainda que parcelados, decorrentes de suas contribuições
dos exercícios anteriores à data de publicação desta Lei
Complementar.
A Lei Complementar 101/00 (LRF), nos artigos 19 e 20,
instituiu limites para as despesas com pessoal do Legislativo, Judiciário, Executivo, Ministério Público, Tribunal
de Contas Estadual. O impacto resultante do total da remuneração dos servidores iminentes sobre os valores a
serem aportados pelos Poderes são distintos, e como os
limites exigidos pela LRF também são distintos, concordo
com a área técnica que é necessário considerar ou realizar estudos atuariais distintos para que se possa conhecer o impacto em cada poder/órgão. O quantitativo de
servidores e os valores das remunerações são bastante
distintos entre os poderes, bem como os recursos à disposição de cada poder e seus limites impostos pela LRF.
O recorrente alegou que não existe um dispositivo legal direto na Portaria MPS 403/2008 obrigando o estudo atuarial individualizado por poder. Entendo que não
haja essa necessidade de um comando normativo direto acerca da necessidade de realização de projeção para
os próximos 75 anos do fluxo das receitas e despesas individualizadas por Poder e órgãos autônomos. O fundamento principal é a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano e ação planejada de modo a prevenir riscos.
Entendo que a determinação não está fundamentada
em apenas uma regra (Portaria), mas em todo um arcabouço normativo que permite aos regimes próprios de

previdência gerenciar recursos de forma a garantir o pagamento dos seus beneficiários, e que os poderes, em
suas limitações legais de gasto com pessoal estabelecidas pela LC 101/00, possam ter um planejamento mais
efetivo e cumprir com as obrigações de custeio estabelecidas pela LCE 282/2004.
Por fim, a SegexPrevidência afirma que os dados de servidores já são apresentados por poder e as estatísticas
calculadas pelo atuário já são evidenciadas em cadernos distintos. Falta apenas separar as informações de receitas e despesas conforme sugerido na determinação.
Portanto, corroborando com a área técnica, mantenho
a determinação.
3.1.2 Por intermédio da Seger e do IPAJM, para que, em
conjunto com o atuário, aprimorem o estudo de crescimento real das remunerações no Estado, de forma a demonstrar a validade sobre as escolhas das hipóteses financeiras e atuariais mais adequadas à massa de segurados, e que o estudo seja elaborado numa base temporal
apropriada (mínimo de dez anos) para uma boa e adequada avaliação atuarial, com a atualização monetária
dos salários ao longo dos anos, e que considere as peculiaridades das carreiras do Estado e o peso de cada uma
nos resultados atuariais, além de outras informações necessárias de forma a refletir na mensuração do equilíbrio
financeiro e atuarial do IPAJM para o exercício de 2017
e subsequentes (art. 40, caput, da Constituição Federal,
art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 1º, inciso
I, da Lei Federal 9.717/98, artigos 57 e 58 da Lei Complementar Estadual 282/2004 e Portaria MPS 403/2008).
Análise do Relator
Tomo como razão de decidir a análise da área técnica. O
Relatório Técnico 449/2017 nos informa que IPAJM não
realizou estudos de crescimento real dos salários para
embasar as taxas escolhidas nos cálculos atuariais. “O
IPAJM não realizou estudos de crescimento real dos salários para embasar as taxas escolhidas nos cálculos atuariais (DRAA de 2005 a 2017). Isso pode ser visto no Apênwww.tce.es.gov.br

dice 4.B, que mostra a taxa real de crescimento dos salários de 1% em todos os anos (2004 a 2016), e as projeções de crescimento real do salário por produtividade e
dos benefícios do plano de 0%”.
A área técnica apresentou comparações entre os índices
de referência e a variação real (p. 320 do RT), “ No DRAA
do ano de 2005 (exercício 2004), a remuneração média dos servidores ativos do Fundo Financeiro era de R$
1.452,53, em valores nominais, enquanto que na avaliação atuarial do exercício de 2016 (DRRA 2017) era de
R$ 6.437,86, representando um aumento de 343% no
período. A remuneração média dos servidores inativos
também subiu 165% e dos pensionistas subiu 161% no
mesmo período”
Com relação a determinação de que os estudos sejam
realizados em uma base temporal mínima de 10 anos
se deve ao fato de que, conforme o Relatório Técnico
449/2017 (p. 320/321), “as avaliações realizadas são
frágeis quanto às hipóteses de crescimento real das remunerações e dos benefícios do plano”, não cumprindo
com o estabelecido na Portaria MPS 403/08, artigo 5º:
Seção III - Das Hipóteses Atuariais
Art. 5º O ente federativo, a unidade gestora do RPPS e o
atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial deverão eleger conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus
dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS, obedecidos os parâmetros
mínimos de prudência estabelecidos nesta Portaria, tendo como referência as hipóteses e premissas consubstanciadas na Nota Técnica Atuarial do respectivo RPPS.
Os poderes possuem caraterísticas salariais distintas e
restrições orçamentárias diferenciadas, portanto deve
realizar estudos conforme as diversas realidades apresentadas para que a avaliação técnica seja a mais próxima da realidade possível.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Vale ressaltar o exposto pela área técnica: “o que está
sendo determinado por essa Corte de Contas é que o estudo seja feito com base na realidade de cada Poder/Órgão, de modo que o gestor possa ter uma visão sobre os
valores mais próximos da realidade para que cada um, a
seu turno, possa tomar medidas preventivas que menos
impactem negativamente a prestação dos serviços públicos e possam resguardar os direitos de seus servidores”.
Esta Corte determinou que o estudo de crescimento real das remunerações no Estado seja elaborado numa
base temporal mínima de dez anos a fim de permitir a
adequação de gestão de políticas de pessoal executados por governos distintos, haja vista a possibilidade de
reeleição do chefe do executivo.
Negar a fundamentação no comando Constitucional e
Legal, além de negar a lei, é dizer não à utilização de boas práticas de gestão para a solução de problemas futuros, e no caso, é prometer um benefício agora que não
será possível de ser pago depois.
Para finalizar, o fato de existir um órgão da União responsável por determinada matéria (previdência, saúde, educação), que estabelece regras, que oriente, que verifique
e realize controles, não retira a competência do Tribunal
de Contas, conferida pelo artigo 71 da Constituição Estadual, nem o exime do cumprimento do seu dever de realizar o controle externo.
Portanto, corroborando com a área técnica, mantenho
a determinação.
3.1.6
Por intermédio do IPAJM, para que, em conjunto com o atuário, aprimorem os estudos que demonstrem a validade sobre as escolhas das hipóteses
financeiras e atuariais mais adequadas à massa de segurados para o estudo atuarial de 2017 e seguintes, e
que tais estudos sejam elaborados numa base temporal apropriada para uma boa e adequada avaliação atuarial, e que possuam a completude e a complexidade necessárias de forma a refletir na mensuração do equilíbrio financeiro e atuarial do IPAJM, com fundamento no

art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 69 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, art. 1º, inciso I, da Lei Federal
9.717/98, artigos 57 e 58 da Lei Complementar Estadual
282/2004, e Portaria MPS 403/2008 - Relatório de Monitoramento 19/2017, Processo TC 1081/2017.
Análise do Relator
Tomo como razão de decidir a análise da área técnica. O
Recorrente alegou que a determinação possui alto grau
de subjetividade e que o IPAJM já segue os parâmetros
da Portaria MPS 403/2008. Alegou também a dificuldade
em se apurar o tempo de contribuição dos servidores de
outros regimes de previdência, bem como o fato de que
o ES-PREVIDENCIA se encontra chancelado pela Secretaria da Previdência Social.
A determinação do item 3.1.6 teve origem no Relatório de Monitoramento 19/2017 (p. 17-19) constante no
Processo 1081/2017, que foi realizado entre 24/1/2017
a 17/3/2017 e refere-se a monitoramento de 21 deliberações constantes no Parecer Prévio TC 053/2016 (Processo TC 3532/2016) relativo as Contas do Governador
- exercício de 2015 que ficaram sob a responsabilidade
da SECEX Previdência.
O monitoramento foi realizado em janeiro de 2017. Conforme resposta do jurisdicionado, em obediência à referida determinação, o IPAJM realizou uma reunião com
a empresa contratada, onde foram discutidas e validadas todas as premissas e hipóteses utilizadas na avaliação atuarial. Ao verificar a tabela elaborada na reunião e
constante da Ata, foi observado que somente dois itens
foram objeto de estudo, conforme registrado também
no Relatório de Monitoramento 19/2017.

Regimes Próprios de Previdência Social, estabelece que
cabe ao RPPS juntamente com o atuário eleger conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto
dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS,
obedecidos os parâmetros mínimos de prudência estabelecidos nesta Portaria, tendo como referência as hipóteses e premissas consubstanciadas na nota técnica atuarial do respectivo RPPS.
Quanto a subjetividade da determinação entendo que
não existe. O que se quer nela é que se atenha tecnicamente às premissas e que as hipóteses sejam estudadas
e avaliadas quando da realização do cálculo atuarial ou
teremos um resultado que não corresponde à realidade.
Do RT 449/2017 extraio a seguinte e preocupante análise:
A análise da evolução do déficit permite aferir que a
projeção do déficit atuarial do Fundo Financeiro saltou
de R$ 1,59 bilhões de reais (em valores atualizados) no
exercício de 2005 para R$ 66,71 bilhões em 2016, representando uma elevação de 4.112% no período.
A título de comparação, a inflação oficial medida pelo IPCA no mesmo período ficou em 88,36%. Cabe fazer a observação de que o DRAA é entregue no exercício seguinte à data base da avaliação atuarial. Portanto, o DRAA de
2017 refere-se ao exercício de 2016.

Cabe relembrar texto esclarecedor sobre hipóteses atuariais lançado no relatório técnico das contas de Governador do Estado do Espírito Santo, exercício financeiro
de 2015 que fui relator:

Diante dessa situação, é importante verificar possíveis
causas do aumento exponencial do déficit do Fundo Financeiro no período. Isso porque a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial é um dever constitucional de
todo regime de previdência próprio. Ademais, a necessidade de repasse de aporte para cobertura das insuficiências financeiras pode comprometer o equilíbrio fiscal do ente.

A Portaria MPS nº. 403/2008, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos

E é com base nas avaliações atuariais que são contabilizadas as provisões matemáticas previdenciárias e pro-
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jetadas as necessidades de aportes ao Fundo Financeiro. Contudo, as projeções dos resultados previdenciários140 no decorrer dos anos demonstraram grande divergência em relação à insuficiência.
O Recorrente alega também que o equilíbrio financeiro e
atuarial do RPPS do Estado foi “devidamente apurado e
chancelado pela Secretaria de Previdência Social”. Concordo com a área técnica que “esta alegação não se sustenta, primeiramente porque o Fundo Financeiro não está equilibrado, possuindo um déficit da ordem de aproximadamente R$ 64,7 bilhões (DRAA, p 46). Em segundo
lugar, enviar os dados da avaliação atuarial (DRAA) para
a Secretaria de Previdência Social não significa que tudo
está certo, uma vez que os dados têm caráter declaratório”. O envio dos dados é obrigatório conforme artigo
23 e 24 da Portaria 403/2008 MPS. Após o envio dos dados, algumas informações são testadas pelo próprio sistema para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).
Portanto, corroborando com a área técnica, mantenho
a determinação.
3.1.7 Por intermédio do IPAJM, para que, em conjunto com o atuário, adotem taxa de juros real compatível
com as projeções macroeconômicas brasileiras e as efetivamente alcançadas pela gestão do RPPS na elaboração dos estudos atuariais do exercício de 2017 e seguintes, com vistas a mitigar eventuais distorções na mensuração do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo Previdenciário, com fulcro no art. 40, caput, da Constituição Federal, na art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
no art. 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98, nos artigos
57 e 58 da Lei Complementar Estadual 282/2004 e na
Portaria MPS 403/2008 - - Relatório de Monitoramento
19/2017, Processo TC 1081/2017.
Análise do Relator
O Recorrente alega em seu favor que o histórico da rentabilidade das aplicações e dos investimentos dos recursos do RPPS Estadual apresenta performance superior

à meta estabelecida na política anual de investimentos
dos três últimos exercícios. Invoca o artigo 9º da Portaria
MPS 403/208 na seguinte parte: “taxa real de juros utilizada na avaliação atuarial deverá ter como referencia
a meta estabelecida para as aplicações dos recursos do
RPPS na Política de investimentos”.
O relatório de monitoramento 19/2017 constante no
Processo 1081/2017 foi realizado entre 24/1/2017 a
17/3/2017 e refere-se a monitoramento de 21 deliberações constantes no Parecer Prévio TC 053/2016 (Processo TC 3532/2016), relativos ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade da SECEX Previdência. Este item consta das páginas 23 a 27 do Relatório de Monitoramento.
A alegação do Recorrente é de que o histórico dos últimos três anos, acumuladamente, apresenta resultado
favorável. Mas, como foi demonstrado na Tabela 2, à fl.
25 do Relatório de Monitoramento, para valores acumulados ao longo dos cinco últimos anos o resultado
acumulado (26%) não alcança a meta atuarial acumulada (34%).
Analisar apenas três anos passados não se apresenta
uma linha de tempo razoável. Acreditar que a taxa de juros REAL ficará estável em 6% ao ano ao longo 75 anos
não é razoável nem do ponto de vista atuarial nem macroeconômico
Ressaltamos também que a análise realizada no Relatório Técnico das Contas do Governador do exercício de
2015, item 4.4.3.1 (p. 483 e ss.) identificou que o IPAJM utiliza sistematicamente em suas avaliações atuariais
anuais a taxa de juros máxima definida no artigo 9º da
Portaria 403/2008.
A utilização de taxas maiores do que aquelas realizadas
efetivamente provocará uma redução inconsistente do
valor a ser aportado. A utilização de taxas reais de juros mais condizentes com a realidade pode resultar em
aportes maiores em casos de planos deficitários.
Ao analisar os dados de 2012 a 2015 (fl. 484), verificouwww.tce.es.gov.br

-se que em todos os exercícios a taxa de juros utilizada
no cálculo atuarial do Fundo Previdenciário ficou acima
das projeções macroeconômicas à época da realização
do cálculo atuarial.
O Relatório Técnico 140/2016, que analisou as contas
de governo de 2015 (Processo TC n. 3532/2016), também citou exemplos práticos (fl. 485/486), demonstrando que escolhas atuariais podem trazer resultados bastante discrepantes. Para melhor compreensão, a área
técnica extraiu o seguinte trecho do referido relatório:
Um exemplo prático do tamanho do impacto de escolhas atuarias distorcidas da realidade pode ser observado quando da mudança realizada na taxa de juros que
poderia ser utilizada nos estudos atuariais do Fundo Financeiro. Isso porque o Ministério da Previdência alterou em janeiro de 2013 a Portaria MPS nº. 403/2008,
determinando que, para o Plano Financeiro, o resultado atuarial e as projeções atuariais de receitas e despesas deveriam ser avaliados a taxa real de juros referencial de 0% (zero por cento). Essa alteração foi possível
pois, no plano financeiro, não existe reserva de recursos
financeiros capaz de gerar rendimentos de aplicações financeiras suficiente para reduzir o saldo do déficit atuarial do Fundo.
Essa determinação eliminou uma distorção da realidade
e ocasionou um aumento de 108% no déficit do Fundo
Financeiro demonstrado no Demonstrativo do Resultado
Atuarial Anual (DRAA) do exercício de 2012, com relação
ao resultado do exercício anterior que foi calculado com
uma taxa de juros real de 6% ao ano:
Outro exemplo do impacto das escolhas atuariais no resultado do plano pode ser observado no estudo de caso
realizado por Caldart et al. (2014) junto ao Governo do
Rio Grande do Sul, na data base de novembro de 2011,
acerca da adequação à realidade dos parâmetros normalmente utilizados em avaliações atuariais dos RPPS,
referentes a tábuas de mortalidade, taxas de crescimento salarial e taxa de juros, e de que forma a adoção de
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premissas mais aderentes influencia os resultados e as
projeções atuariais. Os resultados foram:
Item

Pa râ m et ro
Inicial
Tábua de Mortalidade IBGE-09
Crescimento salarial 1,00%
Taxa de juros
6,00%

Novo Parâmetro
AT-2000 (+1)
4,59%
4,50%

Acréscimo
no Déficit
18,17
98,30%
174,82%

Fonte: Caldart et al. (2014, p. 289)
Nas palavras de Caldart et al. (2014), “pela simulação
de mudanças de parâmetros elaborada individualmente, a redução na taxa de juros, de 6% para 4,5% ao ano,
é a que produziria maior efeito, com um acréscimo de
174,82% sobre as insuficiências contributivas. ”
Assim, a adoção de uma taxa de juros real incompatível
com as projeções macroeconômicas brasileiras expõe o
IPAJM a um resultado atuarial do Fundo Previdenciário
distorcido, ou seja, superavaliado, não permitindo apurar com segurança o equilíbrio financeiro e atuarial do
plano.
A sensibilidade do Acréscimo no Déficit dada uma variação negativa da taxa de juros real é alta. No quadro acima foi feito um exercício de queda dos juros reais em 1,5
ponto percentual gerando um acréscimo de 174,82%
sobre as insuficiências contributivas.
Portanto, corroboro com o entendimento da Área Técnica e mantenho a determinação
3.1.8 Por intermédio do IPAJM, com fixação de prazo, para que realize nova avaliação atuarial para o exercício
de 2014, com a devida correção da data de ingresso dos
servidores no serviço público estadual, com base no art.
16 da Portaria MPS 403/2008, com vistas a apurar as projeções compatíveis à massa de segurados do RPPS, bem
como a “real” necessidade de alíquotas de contribuições
para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do
sistema previdenciário do Estado à época, em função da
utilização indevida relativa às datas de admissão dos servidores, que podem ter causado distorções relevantes

nas avaliações desses exercícios e a dificuldade de comparabilidade entre os resultados (art. 40 da Constituição
Federal; art. 16 da Portaria MPS 403/2008) - Relatório de
Monitoramento 19/2017, Processo TC 1081/201.

vos que possuem o direito à paridade receberão de forma idêntica o mesmo reajuste de servidores da atividade. Esse impacto, que é de natureza financeira, não está
sendo calculado.

Análise do Relator

Também não está sendo calculado o impacto atuarial.
Nos casos em que há desequilíbrio do plano, o resultado deficitário é registrado em provisões matemáticas. O
fundo financeiro apresenta déficit. De toda sorte, as fontes de recursos deverão ser informadas, conforme o artigo 24 da LRF. Assim sendo, conceder reajuste a servidores ativos sem realizar o cálculo atuarial é desconhecer o impacto que tal reajuste terá nas contas do sistema
previdenciário do Estado, e em consequência, nas contas do Estado.

Tomo com base decidir as razões expostas pelo recorrente que essa determinação se refere ao exercício de 2014,
que já foi devidamente apreciado e fiscalizado. Não cabe mais um estudo atuarial para o exercício de 2014. O
que levaria a um gasto desnecessário e sem efetividade.
Portanto, afasto a determinação.
ANÁLISE DAS DETERMINAÇÃO DO ITEM 3.2 DO PARECER PRÉVIO TC-066/2017- PLENÁRIO CONSTANTE DOS
AUTOS DO PROCESSO TC N. 3139/2017
3.2.1
Por intermédio da Seger, da Secont e do IPAJM, que sejam instituídos, no prazo de 180 dias, normas e procedimentos formais para a quantificação do
impacto orçamentário-financeiro e atuarial dos aumentos remuneratórios (art. 40 da Constituição Federal; art.
16, I e II, art. 17, §1º, art. 24, §1º, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 2º, 9º e 10 da Lei Complementar Estadual 312/2004) – subseção 4.5.3.1 (sugerido prazo de 90 dias pela Comissão Técnica item 7.2.1.2 do RT
449/2017);
Análise do Relator
O recorrente alega que a Lei Complementar 101/2000
somente exige estimativa do impacto orçamentário-financeiro quando da concessão de aumentos remuneratórios. E que inexiste naquela lei ou em outras normas
qualquer obrigatoriedade para que o Executivo Estadual
institua “normas e procedimentos formais para a quantificação do impacto orçamentário-financeiro e atuarial
dos aumentos remuneratórios”.
No que diz respeito à inclusão do termo ‘atuarial’, esquece-se o Recorrente de que os reajustes concedidos aos
servidores ativos têm impacto direto na folha de pagamento dos inativos, visto que aqueles servidores inatiwww.tce.es.gov.br

No exercício de 2016 o aporte do Estado ao Fundo Financeiro com relação aos pagamentos de benefícios devidos
foi da ordem de R$ 1.767.016.653 (um bilhão, setecentos e sessenta e sete milhões, dezesseis mil, seiscentos e
cinquenta e três reais – a preços de dez/2016).O artigo
16 da LRF assim dispõe:
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
Verifica-se que não há no artigo supracitado a expressão
literal ‘atuarial’, entretanto, sem o cálculo atuarial não
há como saber o impacto dos servidores com paridade
(nem sob o aspecto financeiro nem sob o aspecto atuarial). O cumprimento do inciso I do artigo 16 está condicionado a que haja um estudo do impacto nas contas
previdenciárias em razão dos servidores que possuem
paridade.
Todos os beneficiários do fundo financeiro possuem paridade. Conforme o Demonstrativo de Resultados da
Avaliação Atuarial (DRAA) de 2015 o quantitativo de beSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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neficiários do Fundo Financeiro era de aproximadamente 40.000.
A determinação contida nesse item é de que o Estado
possua uma norma que possa garantir um pouco mais a
efetividade da LC 101/2000 e que vise também incluir a
vertente previdenciária, haja vista a implicação dos reajustes nos benefícios dos servidores inativos que possuem direito a paridade e eventuais coberturas de insuficiências financeiras.

II, art. 17, §1º, art. 24, §1º, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 2º, 9º e 10 da Lei Complementar Estadual 312/2004 – subseção 4.5.3.1, sendo que esse mesmo comando deve ser enviado, mas como recomendação, à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e também ao
próprio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Para que tais estudos sejam devidamente realizados, fazem-se necessárias normas que estabeleçam os procedimentos a serem adotados nos estudos, garantindo assim: (i) o equilíbrio financeiro e atuarial preconizado no
artigo 40 da CFRB e (ii) que os estudos e estimativas ditados pela LC101/00 sejam realizados e as suas conclusões
sirvam de base para as propostas de lei a serem encaminhadas à Assembleia Legislativa.

Análise do Relator

A edição de procedimentos próprios via normatização é
instrumental em relação à obrigação, decorrente de todo o arcabouço legal e constitucional da matéria, de efetivamente realizar os estudos. Também é necessário que
sejam identificadas as fontes de financiamento para os
aumentos, visto que foi por sua ausência de mensuração prévia que se viu o déficit atuarial do fundo financeiro saltar mais de 4.000% e que isto compromete a execução das políticas públicas do Estado, considerando que
deverá ser aportado mais recursos no sistema previdenciário.

Estudos de impacto previdenciário/atuarial visam medir o quanto dos reajustes de servidores irão impactar
no passivo atuarial dos Fundos, e na necessidade anual
de aporte para a cobertura das insuficiências financeiras.

Portanto, corroboro com o entendimento da Área Técnica e mantenho a determinação
3.2.2
Que somente encaminhe projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo à Assembleia Legislativa concedendo qualquer tipo de aumento ou reajuste real nas
remunerações das carreiras, bem como criação de cargos, que contenham os estudos de impacto orçamentário, financeiro e atuarial, exceto para aqueles relacionados no art. 24, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
nos termos do art. 40 da Constituição Federal; art. 16, I e

O Recorrente ressalta as alegações do item anterior
quanto à inexistência de exigência legal para que seja realizado o estudo do impacto atuarial antes de serem encaminhados projetos de Lei à Assembleia Legislativa invocando, a seu favor, o princípio da legalidade e que a
matéria relativa ao processo legislativo é matiz constitucional.

Além do reflexo nas remunerações dos servidores ativos
tem-se também o impacto nas aposentadorias e pensões daqueles servidores que possuam paridade; a médio e longo prazo pelo aumento dos aportes ao fundo financeiro em razão do aumento da quantidade de servidores aposentados e do consequente reajuste dos benefícios.
A inexistência de normas estaduais regendo a matéria foi
apontada como causa principal para a ausência dos estudos em diversos projetos de lei. Ora, a norma geral existe, e consiste no art. 40 da Constituição; artigos 16, 17,
24 e 69 da LRF.
No meu entendimento corroborando com a área técnica tal determinação não implica, de forma alguma, qualquer interferência em esferas de competência ou a preconizar quebra do princípio constitucional da tripartição
www.tce.es.gov.br

dos poderes. As legislações constitucionais e infraconstitucionais citadas acima afirmam com clareza a necessidade de se realizar os estudos apontados na determinação em epígrafe.
Para que tais estudos sejam devidamente realizados, fazem-se necessárias normas que estabeleçam os procedimentos a serem adotados nos estudos visando garantir:
(i) o equilíbrio financeiro e atuarial preconizado no artigo 40 da CFRB e (ii) que os estudos e estimativas ditados
pela LC101/00 sejam realizados e as suas conclusões sirvam de base para as propostas de lei a serem encaminhadas à Assembleia Legislativa.
Em outras palavras, a edição de procedimentos próprios
via normatização, como explicitado na determinação
3.2.1 é instrumental em relação à obrigação, decorrente de todo o arcabouço legal e constitucional da matéria,
de efetivamente realizar os estudos.
Portanto, corroboro com o entendimento da Área Técnica e mantenho a determinação
ANÁLISE DAS DETERMINAÇÃO DO ITEM 3.3.1 DO PARECER PRÉVIO TC-066/2017- PLENÁRIO CONSTANTE DOS
AUTOS DO PROCESSO TC N. 3139/2017
3.3.1 Que elabore e encaminhe juntamente com a sua
próxima prestação de contas e demais estudo de viabilidade orçamentária, financeira e de projeção do cumprimento do limite de gastos com pessoal, e demais
obrigações, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que se possa analisar a necessidade de tomada de medidas, a curto e médio prazos, caso esse limite não possa ser mantido dentro dos patamares legais,
especialmente nos exercícios em que os valores a serem
aportados ao Fundo Financeiro cheguem em seu pico
máximo, cuja projeção aponta para os exercícios de 2030
e seguintes (art. 40 da Constituição Federal; art. 1º, I, da
Lei de Responsabilidade Fiscal e Portaria MPS 403/2008.
Análise do Relator
O Recorrente alega que essa Determinação possuiria
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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a mesma redação da Recomendação lançada no item
3.3.1.2.1. da Prestação de Contas do Governo do Estado de 2015 e que esta foi objeto de Recurso de Reconsideração (Processo 6290/2016) ainda pendente de julgamento. No entanto, o mesmo foi julgado em 4/9/2017
e emitido o Parecer Prévio 090/2017 pelo não conhecimento do Recurso no que se referia às Recomendações.
Assim, não haveria mais qualquer pendência.
Quanto ao TCEES estar adentrando em seara relativa à
conveniência e oportunidade das escolhas a serem feitas pelo Poder Executivo no âmbito de sua discricionariedade, competindo, exclusivamente ao Governo Estadual decidir como e quais medidas administrativas deverão ser adotadas para que isso seja feito. Com a devida
vênia, discordo dos argumentos trazidos pelo recurso, e
corroboro com o entendimento da área técnica de que
não se pretende interferir na esfera de decisão administrativa do executivo, mas que se realizem, tão somente,
e efetivamente, os comandos da LRF.
A matéria em tela não comporta juízo de conveniência
e oportunidade por parte do gestor, tendo em vista que
a sua não execução implica em desatendimento ao interesse público, na medida em que dificulta/impede o planejamento adequado na seara previdenciária.
A determinação recorrida teve como origem o item
4.5.3.1 (Breve estudo sobre os aumentos remuneratórios nas principais carreiras do Estado), constante do Relatório Técnico das Contas do Governador no exercício
de 2016, o qual concluiu: (i) nem todos os projetos de
lei continham o impacto orçamentário financeiro exigido
pela LRF; (ii) pela ausência de registro dos estudos de impactos financeiros; (iii) pela ausência de normas e procedimentos formais para a quantificação do impacto orçamentário-financeiro de reajustes remuneratórios.
Tomando como exemplo as projeções previdenciárias do
Relatório Técnico 449/2017, que exibe a publicação do
Demonstrativo de Projeção Atuarial para o Plano Financeiro constante da publicação do 6º bimestre do Rela-

tório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), a tabela calcula o “Resultado previdenciário” que é o valor
das receitas menos as despesas previstas. Para o ano de
2018 é de aproximadamente 2 bilhões de reais de déficit, e que para 2031 é de aproximadamente 3 bilhões de
reais de déficit.

As projeções indicam que essa despesa continuará crescente até 2031.O que se quer na determinação é, nada
mais nada menos, o cumprimento da LRF. Pretende-se a
realização de uma gestão fiscal planejada e transparente, em que se previnam riscos, pois o que está em jogo é
o benefício de milhares de servidores.

Se analisarmos apenas esse intervalo (2018-2031), temos que o crescimento do déficit é da ordem de 50%.
Para esses valores deficitários o Estado terá que aportar
recursos ao Fundo Financeiro.

Por fim, essa determinação trata de um procedimento
que essa Corte de Contas exige na Instrução Normativa
TC Nº 43 de 05 de dezembro de 2017 (ANEXO II - item
25 - NOME: SUSTEN) que regulamenta o envio de dados
e informações por meio de sistema informatizado.

A LRF, estabeleceu normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, em seu artigo 1º, § 1º, dispôs 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:
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da
Constituição.
§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, mediante o cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Os valores dos déficits apresentados nas projeções previdenciárias têm sido e continuarão sendo suportados pelos recursos do Tesouro, comprometendo cada vez mais
o seu limite de gastos. Para se ter uma ideia, em 2011 o
aporte foi da ordem de R$ 985 milhões, já em 2016 foi
da ordem de R$ 1 bilhão e 767 milhões. Ou seja, quase dobrou em 6 anos (item 4.6.3 do Relatório Técnico
449/2017, p.348, gráfico 4.16).
www.tce.es.gov.br

Portanto, corroboro com o entendimento da Área Técnica e mantenho a determinação.
3.3.2
Por intermédio da Sefaz, responsável pela consolidação das contas do Estado, que proceda ao registro
contábil das provisões matemáticas previdenciárias no
IPAJM e nos Poderes do Estado, de acordo com a orientação da STN, quando da alteração do PCASP (art. 89 da
Lei Federal nº. 4.320/64 e Resolução CFC 1.128/2008).
Análise do Relator
Nos termos do Relatório Técnico 449/2017, página 372,
a determinação é a seguinte: “que proceda ao registro
contábil das provisões matemáticas previdenciárias no
IPAJM e nos Poderes do Estado, de acordo com a orientação da STN, quando da alteração do PCASP.”
O que se determinou, é que o Estado siga as normas da
STN quando das suas alterações e evidencie de forma
transparente o total das provisões matemáticas. A determinação é para que o Estado cumpra a norma quando da
sua atualização; é como se fosse um alerta.
Uma vez que essas alterações ainda não se efetivaram,
uma determinação para que o Estado cumpra uma norma quando da sua alteração e atualização não é razoável e, portanto, afasto a determinação.
ANÁLISE DAS DETERMINAÇÃO DO ITEM 3.4 DO PARECER PRÉVIO TC-066/2017- PLENÁRIO CONSTANTE DOS
AUTOS DO PROCESSO TC N. 3139/2017
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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3.4.1 Que, a partir da próxima LOA, abstenha-se de incluir dispositivos com autorização para abertura de créditos ilimitados em observância às vedações contidas no
art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 5º,
§ 4º, da LRF.

de dotações orçamentárias, conforme inciso III do § 1º
do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964;

análise reconsiderar a questão, o que faço neste momento.

Análise do Relator

II - à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos
termos do inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964;
III - à conta de superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício de 2014, nos termos do inciso I
do § 1º e § 2º do art. 43 da Lei Federal 4.320, de 1964;

Avaliando melhor o tema, observo que conforme já demonstrado pela equipe técnica, de fato a Lei Orçamentária nº 10.492/2016 para o exercício de 2016, trouxe
dispositivos para autorizações de créditos adicionais de
forma ilimitada, o que afronta os dispositivos expressos
no art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e no art.
5º da LRF.

Este ponto foi incialmente pela área técnica no item
3.3.1 do Relatório de Acompanhamento 1/2016, Processo TC 4733/2016. Como se seguiu naqueles autos, o
voto do Relator, naquele momento, entendeu por não
recepcionar a sugestão proposta pela área técnica. Entretanto, ao final do Voto, o Relator ressalvou a possibilidade de retomada do tema, como consta no seu Voto no
supracitado processo;
Já em seu voto no processo das Contas de 2016, o relator retomou a matéria, mudando seu entendimento, nos
seguintes termos:
2.3.2.2 Lei Orçamentária Anual – LOA
Em atendimento ao disposto no § 5º do artigo 165 da
Constituição Federal, no § 5º do artigo 150 da Constituição Estadual e na LDO 10.395/2015, a LOA para o exercício financeiro de 2016, Lei Estadual 10.492/2016, em
seus artigos 2º e 4º, estimou a receita total do Estado no
montante de R$ 17.050.865.636,00 e fixou a despesa em
igual valor, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social. Quanto ao Orçamento de Investimento, sua despesa foi fixada em R$ 443.761.503,00, conforme art. 7º da LOA.
A LOA, para o exercício financeiro de 2016, em seu art. 6º
autorizou o Poder Executivo a abrir créditos suplementares.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Lei Orçamentária, de acordo com o disposto no § 5º do art. 17
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 10.395, de 2015, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação

IV - à conta do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do art.
43 da Lei Federal 4.320, de 1964;
V - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:
a) amortização e encargos da dívida;
b) pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de
recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que mantido
o mesmo valor aprovado para cada Poder;
VI - anulando a reserva de contingência, para utilizar como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares.
A Área Técnica observou que os incisos II, III, IV, V e VI outras fontes para abertura de créditos adicionais, foram
dispostos sem estabelecer o limite para abertura desses
créditos e sugeriu determinação ao Poder Executivo Estadual para abster-se de incluir tais dispositivos na elaboração das próximas LOAs em observância às vedações
contidas no art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e
no art. 5º da LRF.
Entretanto, no voto proferido no processo TC 4733/2016,
não acompanhei a Área Técnica e o Ministério Público de
Contas, e assim a referida sugestão não foi recepcionada
pelo Plenário desta Corte de Contas, conforme Decisão
– Plenário 3553/2016.
Porém, no referido voto, fiz a ressalva de numa melhor
www.tce.es.gov.br

Assim, reconsidero o voto proferido nos autos do Processo TC 4733/2016 que culminou na Decisão – Plenário 3553/2016, por entender assistir razão a equipe técnica.
Trago a título exemplificativo uma comparação da LOA
do Estado do Espírito Santo com a LOA da União. Observo que o art. 4º da Lei Federal 12.952/2014, pode aparentemente evidenciar trata-se do mesmo procedimento trazido no art. 6º da Lei Estadual 10.492/2016, no entanto, não é o que se revela, porquanto, o inciso I da LOA
da União impõe a limitação da abertura do crédito para
os subtítulos de excesso de arrecadação e de superávit
financeiro, disposto nas alíneas “d”, “c” e “e”.
Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais,
desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta
de resultado primário estabelecida para o exercício de
2014 e sejam observados o disposto no parágrafo único
do art. 8º da LRF e os limites e as condições estabelecidos neste artigo, vedado o cancelamento de quaisquer
valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais apresentadas por parlamentares, para o atendimento de despesas:
I - em cada subtítulo, até o limite de 20% (vinte por cento) do respectivo valor, mediante a utilização de recursos
provenientes de:
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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a) anulação parcial de dotações, limitada a 20% (vinte
por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação;

é limitada ao excesso de arrecadação no exercício, não
sendo possível determiná-lo ex ante.

comportam três espécies ou tipos: suplementares, especiais e extraordinários.

b) reserva de contingência, inclusive à conta de recursos
próprios e vinculados, observado o disposto no art. 5º,
inciso III, da LRF;

Além disso, inexiste no ordenamento brasileiro vedação
como a fixada por essa Egrégia Corte de Contas na presente Determinação. O que o inc. VII do art. 167 da CRFB/88 c/c o § 4º do art. 5º da LC de n.º 101/2000 veda é
a ‘... concessão ou utilização de créditos ilimitados”. Nesse aspecto, é fundamental consignar que há expresso
comando constitucional (§ 8º do art. 165 da CRFB/88)
quanto à possibilidade de a lei orçamentária anual consignar “autorização para abertura de créditos suplementares”, sem estabelecer limite para tal.

Os limites (autorizações) para abertura de créditos suplementares são estabelecidos na própria Lei Orçamentária Anual pelo Executivo e aprovados pelo Legislativo,
juntamente com o orçamento, visando desburocratizar
sua utilização, uma vez que consiste apenas na realocação de recursos já existentes e autorizados. É o que dispõe a Lei 4.320/64 no seu art. 7°, I, ao afirmar que a Lei
Orçamentária poderá conter autorização ao Executivo
para abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43 (existência de recursos disponíveis).   

c) excesso de arrecadação de receitas próprias, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II, 3º e 4º, da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964; (grifamos)
d) excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional; e (grifamos)
e) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial
do exercício de 2013, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964; (grifamos)
Importante registrar que o supracitado voto foi acatado
pelo Plenário, nos termos do Parecer Prévio TC 66/2017,
resultando na determinação ora guerreada:
3.4 Relativamente aos aspectos de instrumento de planejamento;
3.4.1 Que, a partir da próxima LOA, abstenha-se de incluir dispositivos com autorização para abertura de créditos ilimitados em observância às vedações contidas no
art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 5º,
§ 4º, da LRF.
Em face do dispositivo foi apresentado recurso de reconsideração que assim se manifestou:
(...)
Quanto à Determinação em destaque, insta esclarecer,
primeiramente, que as autorizações para a abertura de
crédito adicional veiculadas na LOA Estadual não são ilimitadas, visto que estão restritas aos seguintes limites:

Tendo em conta tais aspectos, verifica-se que as autorizações contidas no art. 6° da LOA 2016 não violam nenhum dispositivo constitucional ou legal, por tratarem
apenas da autorização para a abertura de créditos suplementares, não se confundindo com os créditos orçamentários em si. O que o ordenamento jurídico impede
é a abertura de crédito com dotação ilimitada, não o limite autorizado para abertura de créditos, que decorre
do processo legislativo (LOA).
Por fim, a LDO 2016, em seu art. 16, § 5º delimita a abertura de créditos adicionais até o limite de 20% (vinte por
cento) do total do Projeto e da Lei Orçamentária, respectivamente.
Como a atuação da Administração Pública Estadual está
em conformidade com as prescrições contidas no ordenamento jurídico vigente, requer-se a esse E. TCEES que
seja reconsiderada a Determinação em epígrafe.

b) Por superávit financeiro – Existe limitação em razão
do montante apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos da Lei n.º 4320/64;

Como instrumento de adequação do orçamento à realidade fática, os créditos adicionais ganham relevância e o
legislador assegurou na Lei que dispõe sobre as normas
de direito financeiro um capítulo especial que disciplina
sobre o instituto. São autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual, conforme dispõe o art. 40 da Lei n° 4.320/64.

c) Por excesso de arrecadação – A abertura de crédito

Conforme se extrai da referida lei, os créditos adicionais

a) Por operação de crédito – Devem ser precedidas de
autorização legal específica (Lei n. º 1 0.028/00);
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A área técnica (ITR 317/2017) explica com clareza a questão da flexibilidade orçamentária:
... em diferentes ordenamentos jurídicos a flexibilidade
orçamentária se mostra ora mais ampla e ora mais restrita, com conflitos de diferentes características e graus
de profundidade entre os Poderes Executivo e Legislativo. A distribuição de poderes durante a fase de execução
orçamentária é elemento central que move o direito orçamentário, pois é a partir das competências para flexibilizar o orçamento público que se determina a distribuição do poder financeiro.
Como o orçamento é uma lei, por evidente, espera-se
que seja cumprido. Uma eventual impossibilidade de
sua execução nos exatos termos em que foi aprovada
não justifica que alterações significativas o desfigure por
completo, transformando-o em uma “peça fictícia”.
O art. 43 da Lei 4.320/64 disciplina quais são os recursos
para a abertura de crédito suplementar:
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.       
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo,
desde que não comprometidos:       
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

(...)

II - os provenientes de excesso de arrecadação;

Art. 7° A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao
Executivo para:

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;         

I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43; (grifo nosso).

IV - o produto de operações de credito autorizadas, em
forma que juridicamente possibilite ao poder executivo
realiza-las.      

Como alertado pela área técnica, a “importância” que a
lei se refere é quantia, soma, numerário, ou seja, valor
traduzível em moeda corrente (R$).

A área técnica assim se manifesta sobre a argumentação
do recorrente:

Então, no caso dos autos, qual seria o quantitativo autorizado nos incisos II, III, IV, V, do art. 6º da LOA? O dispositivo, como redigido, sem percentual ou outra referência, não permite inferência. É uma autorização em
branco que se limita a fazer referência às fontes autorizadas pela Lei 4.320/64. Com isso a disposição manifesta carência na indicação de limite quantitativo para abertura de crédito suplementar, incompatível para com o ordenamento jurídico pátrio, ao contrário do aduzido pelo recorrente:

... essa se revela incongruente para com o ordenamento
jurídico, eis que considera como limite para fins da abertura de créditos adicionais a simples existência de saldo
nas suas possíveis fontes de recursos autorizadas para
essa finalidade, como disciplina o art. 43 da Lei 4.320/64,
e ainda, com relação à abertura de crédito suplementar
para pagamento de amortização e encargos da dívida,
não indica nem limite nem fonte.
Com isso, embora a LOA do ES indique que os créditos
adicionais serão abertos com as fontes autorizadas pela Lei 4.320/64, termina por deixar de estabelecer qualquer limite além do próprio limite físico (existência de
saldo nas fontes), ou seja, enquanto houver entrada na
fonte poderá ser aberto crédito adicional.
Como a matéria relativa às possíveis fontes para abertura de crédito suplementar já está tratada na Lei Federal
4.320/64, o dispositivo da LOA não inova e nem limita o
administrador em nada.
A LOA 2016 guarda sintonia com o art. 43 da Lei 4.320/64
ao indicar as fontes possíveis, mas não guarda respeito
para com o inciso I do art. 7º do mesmo diploma legal
que estabelece que a lei orçamentária poderá conter autorização ao Executivo para abrir créditos suplementares
até determinada importância:
Lei 4.320/64

Lei Estadual 10.492/2016 – Estima receita e fixa a despesa do Estado (ES) para o exercício financeiro de 2016.
(...)
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Lei Orçamentária, de acordo com o disposto no § 5º do art. 17
da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 10.395, de 2015,
mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, conforme inciso III do §
1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964;
II - à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos
termos do inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964;
III - à conta de superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício de 2014, nos termos do inciso I
do § 1º e § 2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
www.tce.es.gov.br

IV - à conta do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do art.
43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
V - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:
a) amortização e encargos da dívida;
b) pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de
recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que mantido
o mesmo valor aprovado para cada Poder;
VI - anulando a reserva de contingência, para utilizar como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares.
Como se vê na LOA 2016 do Governo do ES, com exceção
dos incisos I, IV e VI, que se consegue apurar o montante autorizado (por exemplo, no inciso I, basta aplicar 20%
sobre o valor do total do orçamento que se consegue “a
importância” em reais a que aduz o inciso I do art. 7º da
Lei 4.320/64), os demais incisos não permitem inferência
da importância autorizada, e com isso não contam com
limite quantitativo. Somente a indicação das fontes que
a Lei 4.320/64 autoriza.
Já com relação ao inciso V, alínea “a”, a questão registra
ainda mais gravidade, na medida em que não apresenta
qualquer limite para pagamento de despesas com encargo e amortização da dívida.
Há também a impropriedade do inciso III. Como argumentou a área técnica:
Eis que ainda que em 2016 (ocasião da edição da LOA)
se conhecesse o superávit financeiro de 2014 e com isso
se pudesse inferir o montante autorizado, a sua redação
manifesta notória inconformidade para com o inciso I do
§ 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, que disciplina que a fonte autorizada para crédito suplementar é o superávit financeiro do exercício anterior, no caso, seria o de 2015,
o que lhe retira sua validade como fonte de crédito suSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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plementar, in verbis:
Lei 4.320/64
(...)
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.
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (g.n.)
Nessa perspectiva, a LOA 2016 do governo do ES revela
incerteza e insegurança, a autorização para crédito suplementar de 20%, indicada no inciso I, é meramente
inicial, pode ser ampliada enquanto houver entradas
nas fontes de crédito suplementar. De consequência,
não se tem nem se consegue inferir, o montante autorizado, tampouco a porcentagem de fato autorizada.
Não se pode perder de vista, por conjectura, o incentivo à manipulação artificial dos dados para efeito de majoração do percentual possível para abertura de créditos
suplementares, como, por exemplo, na previsão subestimada do ingresso de recursos aos cofres do Estado, para efeito de geração de fonte de crédito suplementar por
excesso de arrecadação. O que teria consequência ainda
nos demais órgãos autônomos do Estado, que contarão
com previsão a menor da Receita Corrente Líquida, a impactar na expectativa de suas despesas com pessoal, em
face da necessidade de planejamento em conformidade
para com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
No que tange à Constituição Federal, cumpre mencionar
que a seção que trata dos orçamentos, inclusive o art.
167, que preleciona entre as vedações a realização de
despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais (inciso II),
bem como a concessão ou utilização de créditos ilimitados (inciso VII).

Nessa perspectiva, a LOA capixaba mostra respeito ao inciso II, já que prevê, no que se refere aos créditos suplementares, a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas à custa das suas fontes legais, indicando,
com exceção do inciso V, alínea “a”, as fontes dos créditos suplementares. Entretanto, a mesma Lei faz letra
morta do inciso VII, que estabelece a proibição das Leis
Orçamentárias de estabelecerem créditos ilimitados.
Ilustrando o tema, vale trazer a redação da LOA da União
Federal que, como se observa, permite inferir os limites
de abertura de créditos suplementares na importância
autorizada (R$), podendo-se extrair das referências a valor estabelecidas na Lei Orçamentária:
LEI Nº 13.255, DE 14 DE JANEIRO DE 2016. Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2016.
(...)
Seção III – Da Autorização para a Abertura de Créditos
Suplementares
Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais
abertos ou reabertos, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis
com a obtenção da meta de superávit primário estabelecida para o exercício de 2016 e sejam observados o disposto no parágrafo único do art. 8º da LRF e os limites e
as condições estabelecidos neste artigo, vedado o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais e coletivas,
para o atendimento de despesas:
I - em cada subtítulo, até o limite de 10% (dez por cento) do respectivo valor, mediante a utilização de recursos provenientes de:
a) anulação parcial de dotações, limitada a 10% (dez por
cento) do valor do subtítulo objeto da anulação;
b) reserva de contingência, inclusive à conta de recursos
www.tce.es.gov.br

próprios e vinculados, observado o disposto no art. 5º,
inciso III, da LRF;
c) excesso de arrecadação de receitas próprias e de receitas vinculadas, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II,
3º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
d) excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Nacional; e
e) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial
do exercício de 2015, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso
I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964; (grifos nossos)
(...)
Com isso, a LOA do ES revela negligência para com o inciso I do art. 7º da Lei 4.320/64, traduzindo-se em inconformidade para com o inciso VII do art. 167 da Constituição Federal.
Vale mencionar que o tema já foi tratado por nossa Corte
de Contas, sendo considerado incompatível para com o
inciso VII do art. 167 da CF o dispositivo da LOA que previu suplementações à custa de fontes de recursos do superávit financeiro do exercício anterior e do excesso de
arrecadação, independente do limite autorizado, no caso, no art. 6º da Lei municipal de Anchieta, de 60%, deixando de definir o valor ou percentual limite para tais
créditos:
PARECER PRÉVIO TC-059/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3335/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2012
RESPONSÁVEL - EDIVAL JOSÉ PETRI
Embora não tenha sido identificada abertura irregular
de créditos adicionais, ressalta-se que o art. 7º da Lei
Orçamentária nº 721/2011 afronta a disposição do art.
167, VII, da Constituição da República. Ora, o citado dispositivo da LOA estabelece que as suplementações ou
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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remanejamento utilizando como fontes de recursos o
superávit financeiro do exercício anterior e o excesso
de arrecadação não oneram o limite autorizado no art.
6º da mesma Lei (60%) e não define o valor ou percentual limite para tais créditos, caracterizando concessão
de créditos ilimitados. Entende-se que este dispositivo
torna possível suplementar o orçamento infinitamente,
permitindo alterar qualquer programa de governo aprovado pelo Poder Legislativo por meio da LOA e tornando o orçamento público uma peça fictícia, sem planejamento e, portanto, o Poder Executivo Municipal deve se
abster de incluí-lo em seus projetos de lei orçamentária.
Ademais a aprovação da Lei Orçamentária contendo dispositivo que permita a abertura de créditos orçamentários ilimitados demonstra omissão da Câmara local no
exercício da sua função constitucional de participar da
elaboração do orçamento municipal e controlar a sua
execução.
Portanto, corroboro com o entendimento da Área Técnica e mantenho a determinação.
Finalizando...
A previdência é, sem dúvida, o principal desafio fiscal do
Poder Público brasileiro (União, estados e municípios). A
situação é, sem dúvida, gravíssima. O controle externo
feito pelo Tribunal de Contas tem o dever de alertar, recomendar e determinar ações aos gestores previdenciários visando minimizar riscos e, ao mesmo tempo, contribuir para fortalecer a integridade do sistema previdenciário (envolvendo os três poderes, o MP, o TC e a sociedade civil organizada) ao longo do tempo.
Construir, aprimorar e manter um nível de excelência
da governança previdenciária é um trabalho complexo
e permanente onde não cabem mais o amadorismo e
o improviso. A leitura dos últimos relatórios de gestão
previdenciária elaborados pela SecexPrevidência e que
compuseram as Contas de Governador (exercícios 2015,
2016 e 2017) evidenciam isso com muita clareza.

Os desafios e problemas que deverão ser enfrentados
pelo governo estadual no médio prazo, por meio do seu
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (IPAJM) são gigantescos. Este ,
por força de Lei (LC 282/2004), é o gestor único da previdência estadual, responsável pelas aposentadorias e
pensões de todos os servidores do Estado.
No meu entendimento, o diagnóstico apresentado nesses relatórios revelou, grosso modo, três tipos básicos de
problemas: conjunturais, gerenciais estruturais. Foi dentro dessa tipificação que pautei minha decisão de avaliar,
o que mereceria ou não a qualificação de recomendação
ou determinação.
Tenho clareza de que as determinações que permaneceram impostas para o exercício 2016 vão no sentido de incentivar que os Regimes Próprios de Previdência Social
adotem sistematicamente as melhores práticas de governança previdenciária, que proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no
relacionamento com os segurados e a sociedade.
Entendo também que essa decisão está em conformidade com as alterações ocorridas na Lei de Introdução as
Normas do Direito Brasileiro - LINDB que introduziu novos dispositivos visando dar maior segurança jurídica,
qualidade nas decisões e eficiência na criação e na aplicação do direito público.
O trabalho da área técnica (RT 449/2017 e a ITR
317/2017), que utilizei para sustentar as razões de decisão do meu voto, trouxe várias argumentações técnicas
e avaliações consequencialistas.
Tenho a convicção de que as determinações da área técnica aderidas neste voto se balizaram não somente em
normas legais, princípios e valores jurídicos abstratos no
que diz respeito à governança previdenciária estadual,
mas também trouxeram à luz, avaliações consequencialistas objetivas se não atendidas as determinações propostas para o gestor.
www.tce.es.gov.br

Sobre o tema a nova LINDB estabelece em seu art. 20
que:
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão.
Por sua vez, considero ainda que no campo das determinações para o gestor também não há qualquer obstáculo e grandes dificuldades de atendimento, portanto em
consonância com o art. 22 do mesmo dispositivo legal:
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades
reais do gestor e as exigências das políticas públicas a
seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
Por fim, tenho a convicção de que a solução definitiva
e estrutural do déficit previdenciário, que vem apresentando um crescimento exponencial insustentável, só virá
a partir de uma ampla reforma da previdência no âmbito
nacional que levará, com efeito, as reformas previdenciárias no âmbito subnacional.
Enquanto isso não ocorrer, mais do que nunca, faz-se necessário que o controle externo faça a sua parte recomendando e determinando medidas no campo da governança previdenciária, tanto estadual quanto municipal, com o olhar permanente sobre a conjuntura externa
econômica e sobre o aprimoramento contínuo dos mecanismos de gestão que devem permear uma governança previdenciária cada vez mais profissionalizada.
Pelo exposto, emito esta Complementação de Voto, discordando do VOTO VISTA do Conselheiro Marco Antonio
da Silva.
Assim, ante a documentação carreada aos autos, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Deliberação que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
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expostas pelo relator, quanto ao Recurso de Reconsideração interposto pelo Exmo. Senhor Paulo César Hartung Gomes em relação ao Parecer Prévio TC – 66/2017Plenário, proferido no processo TC 3139/2017, que por
maioria recomendou à Assembleia Legislativa do Espírito
Santo a aprovação das contas do Chefe do Poder Executivo Estadual relativas ao exercício de 2016, por:
1
não conhecer do recurso quanto à pretensão
de exclusão das recomendações;
2
conhecer das razões recursais em face das determinações;
3
quanto ao mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL, por afastar as determinações 3.1.8 e 3.3.2 por perda de objeto e manter as demais determinações (3.1.1;
3.1.2; 3.1.6; 3.1.7; 3.2.1;3.2.2; 3.3.1 e 3.4.1).
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
O EXMO. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Espírito Santo, Paulo César Hartung Gomes,
em face do Parecer Prévio TC-066/2017-Plenário, constante dos autos do processo TC n. 3139/2017.
Com relação aos demais atos processuais peço vênia aos
meus pares para adotar o relatório formulado pelo Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, por
ocasião da prolação de seu voto nº 1282/2018.
O Conselheiro Marco Antônio da Silva proferiu o voto vista nº 78/2018. Posteriormente, os autos retornaram para o Gabinete do Conselheiro Relator que proferiu o voto
complementar nº 04090/2018.
Sendo assim, pedi vista dos autos, pois vislumbro a ne-

cessidade de acrescentar considerações acerca do tema,
o que passo a expor.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Após examinar os documentos constantes dos autos, as
manifestações técnicas, o Parecer do Ministério Público
de Contas e os Votos prolatados, me alinho ao entendimento externado pelo Conselheiro Marco Antônio da
Silva, ante as razões expendidas no Voto-Vista 78/2018,
para o fim de afastar a incidência das determinações recorridas, transformando-as em recomendações, com exceção à determinação contida no item 3.4.1 do Parecer
Prévio TC 66/2017 – Plenário, visto que adiro ao posicionamento externado pelo relator do Recurso de Reconsideração, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que manteve a determinação constante do Parecer
Prévio TC 66/2017.
Como apontado anteriormente, encampo o entendimento externado pelo Conselheiro Marco Antônio da
Silva e acrescento os fundamentos de voto que entendo
pertinentes ao deslinde da questão.
Nessa toada, é essencial diferenciar contas de governo e
atos de gestão, na medida em que “Contas de Governo”
são aquelas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder
Executivo, no caso Estadual, cuja finalidade precípua é a
de demonstrar as atividades financeiras da administração pública pelo qual é responsável.
Esta avaliação recai sobre atividades alusivas aos resultados das ações governamentais no período com o cumprimento dos programas orçamentários, nível de endividamento, destinação de recursos para a área da saúde e
educação, adstrição dos gastos com pessoal aos limites
e demais informações a nível macro que permitam avaliar de forma global as contas com o planejamento governamental. Fácil perceber, então, que tais contas são
referentes à atuação do chefe do Poder Executivo como
agente político.
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Diversamente, contudo, os chamados “atos de ordenação” ou “atos de gestão” referem-se não aos gastos globais do governante, mas sim cada um dos atos administrativos que compõem a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público.
Logo, tais contas são referentes à atuação do chefe do
Poder Executivo como administrador público.
No caso concreto, é essencial identificar quem é, efetivamente, responsável pela prática dos atos questionados, chegando-se a conclusão de que a maioria das determinações contidas no parecer prévio devem ser destinadas ao secretariado ou afim.
Portanto, as determinações atinentes ao Instituto de
Previdência são de responsabilidade e execução direta
e imediata do próprio Diretor Presidente deste Instituto, pois relacionam-se com as atividades cotidianas que
se encontram nas competências legais e, portanto, não
se encaixam dentro das chamadas Contas de Governo.
Ante o exposto, anuindo parcialmente ao entendimento firmado pelo Conselheiro Marco Antônio da Silva, no
voto vista 78/2018, no sentido de afastar a incidência
das determinações recorridas, transformando-as em recomendações, com exceção à determinação contida no
item 3.4.1 do Parecer Prévio TC 66/2017 – Plenário (que
deve ser mantida como tal), VOTO no sentido de que o
Plenário desta Corte aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas neste voto
de vista, em:
1.
NÃO CONHECER do recurso de reconsideração
interposto, no que se refere às recomendações expedidas, em face da ausência de utilidade no provimento do
recurso intentado;
2.

CONHECER do recurso de reconsideração interSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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posto, em face do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, em relação às determinações expedidas,
conforme razões antes motivadas;
3.
NO MÉRITO, acolher as razões recursais constantes do recurso intentado, DAR PROVIMENTO PARCIAL, para o fim de afastar a incidência das determinações recorridas, transformando-as em recomendações,
relativamente às determinações constantes do item 3.1
desta decisão, em razão de potencial ocorrência de conflito de competência entre as atribuições da Corte de
Contas e da Secretaria de Previdência Social – SPS, órgão
responsável por normatizar as matérias de cunho previdenciário, no âmbito do Ministério da Previdência Social, bem como transformar em recomendações as determinações constantes dos itens 3.2, 3.3 e 3.5 desta
decisão, em face das razões antes expendidas,
TODAVIA, MANTER A DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO
ITEM 3.4.1;
4.
ARQUIVAR os presentes autos após o respectivo trânsito em julgado, bem como as providências descritas no art. 121 do regimento Interno desta Corte de
Contas.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DE DISCUSSÃO NA 8ª SESSÃO
ESPECIAL DO PLENÁRIO:
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO - Senhor presidente, senhores conselheiros,
senhor procurador, demais presentes, bom dia! Senhor
presidente, apresentei voto, após o voto-vista do conselheiro Marco Antonio, acompanhando a área técnica e reconhecendo, primeiro, que uma das determinações perdeu o objeto. O conselheiro Marco Antonio nos
acompanhou, em seu voto-vista, com relação ao não conhecimento das recomendações, divergindo com relação às determinações. Apresentei voto, reafirmando o
voto anterior apenas com relação a duas alterações, já

prolatadas, e veio o pedido de vista do conselheiro Sérgio Borges.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Bom dia a todos! O Processo TC-06540/2017, recurso de reconsideração interposto pelo sr. Governador
do Estado Paulo César Hartung, em face do Parecer Prévio TC-066/2017, constantes dos autos do Processo TC03139/2017. Esse voto, distribuí pela rede eletrônica.
Passo a fazer um resumo. Teve o voto do relator, conselheiro Ranna; o conselheiro Marco Antonio, e vou acrescentar algumas considerações. (leitura)
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO - Senhor presidente, agradeço pela manifestação do conselheiro Sérgio Borges. Apenas para fundamentar minhas últimas observações, vou ler o final do
voto. (leitura) Ainda tem uma outra questão que penso
que é arriscada e, também, com a devida vênia, indevida: retirar do estudo das contas do governo a análise da
Previdência. Entendo que é um tema importantíssimo e
que deve conter e continuar no âmbito de análise das
contas como um todo. Senhor presidente, fazendo essas observações, agradeço à participação do conselheiro Sérgio Borges e do conselheiro Marco Antonio, mas
mantenho o meu voto nos termos da complementação
de voto apresentado ultimamente.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Na realidade, esse assunto está sendo discutido com relação à determinação. Uma vez que
com relação às recomendações não há divergência no
que diz respeito ao não conhecimento do recurso. Com
relação às determinações, situam-se em quatro grupos.
O primeiro grupo, relativamente à avaliação atuarial,
há oito recomendações. A oitava, o conselheiro Carlos
Ranna entendeu que houve perda de objeto e, portanto, não há divergência na posição dos conselheiros que
apresentaram voto-vista. Com relação às outras há o entendimento do conselheiro Marco Antonio em transformar em recomendações, acompanhado pelo conselheiwww.tce.es.gov.br

ro Sérgio Borges. Tentando fazer um relato. Com relação
ao segundo grupo, relativo à gestão financeira atuarial
e Previdenciária, que são duas. Houve o entendimento
do conselheiro Marco Antonio em transformar em recomendação, acompanhado pelo conselheiro Sérgio Borges. E o conselheiro Carlos Ranna acompanhou o entendimento técnico ministerial pelo não acatamento, permanecer como determinação. Com relação ao terceiro
grupo, relativo aos aspectos contábeis, são três determinações, a divergência ocorre em apenas duas. Visto que
uma, o conselheiro Carlos Ranna, que é a que traz efeitos ao balanço, S. exa anuiu ao voto-vista do conselheiro Marco Antonio. Permanecendo, contudo, a divergência com a área técnica e com o Ministério Público. Por
fim, do último grupo, que é aspecto dos instrumentos
de planejamento, o conselheiro Marco Antonio manteve o seu entendimento por transformar em recomendação. O conselheiro Carlos Ranna entende que não. E na
primeira delas foi acompanhado pelo conselheiro Sérgio
Borges, mantendo a determinação. Lado outro, o conselheiro Borges trouxe, na argumentação, o entendimento
de que o tema Previdência não deveria constar; que foi
rechaçado pelo relator. É esse o mais ou menos o estado
da obra. Em discussão a matéria.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER Senhor presidente, vou aqui tentar proferir um entendimento no sentido da construção de um voto. Que é o seguinte, acompanho a questão da perda de objeto daquela determinação que o conselheiro Carlos Ranna falou. E
também outro ponto que é consensual, que é o não conhecimento do recurso em relação às recomendações.
Então, acompanho esses dois pontos. Vou acompanhar o
conselheiro Marco Antonio, no voto dele, em que transforma as determinações em recomendações, pelos fundamentos que apresentou no voto. Mas aí, agora, acompanhando o conselheiro Carlos Ranna, nesse final do debate aqui, vou discordar dos fundamentos apresentados
pelo voto-vista do conselheiro Sérgio Borges, que estão
às páginas 03/04 do seu voto, e também na parte dispoSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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sitiva, que tem uma alusão a isso, porque entendo que
as contas de governo devem continuar sim analisar, estudar e fazer as devidas determinações, recomendações
e até punições no tocante à questão Previdenciária. É um
dos maiores gastos que o Estado tem e tem que continuar compondo as contas de governo. É claro, em cada
análise de caso concreto o Tribunal vai entender qual é
o grau de determinação e recomendação e a exigência
que irá fazer. Mas não podem sair das contas de governo.
Mas acompanho o conselheiro Borges quando ele reintroduz a exigência de lei para créditos orçamentários.
Mesmo aqueles com excesso de arrecadação. Uma coisa é arrecadar. Arrecadou, entrou no sistema. Mas para gastar tem que tem uma autorização legislativa. Então, é necessário. Basicamente é isso. Acompanho Marco Antonio, porque transforma determinações em recomendações. Mas proponho retirar a fundamentação do
conselheiro Borges. E também acompanho a reintrodução da exigência de lei para crédito orçamentário. É assim como voto.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - Apenas para reforçar a minha posição,
acompanhando o conselheiro Domingos, sobretudo, no
que diz respeito à fundamentação constante às páginas
03/04, onde o conselheiro Sérgio Borges faz análise de
que tais variáveis devessem ser avaliadas não no parecer prévio de contas de governador, mas em contas de
gestão. Temos a Instrução Normativa 43/2017, que já é
revisada, que disciplina o envio e o rol de documentos
que deve ser enviado pelo governador, no anexo 02, para prestação de contas. Desse rol de documentos, não
vou ler todos - até porque essa instrução tem quase 600
páginas -, mas alguns itens merecem destaque. Apenas
para reforçar essa posição de manutenção desse tema
nas contas de governador. O que diz o item 20? O governador é obrigado a encaminhar. Já normatizado por nós.
(leitura) Com base nisso, vou pedir a compreensão de
vossa excelência para discordar, para manter essa matéria como matéria estratégica a ser avaliada nas contas de

governador. Conforme muito bem fundamentada, também, no voto do relator, conselheiro Carlos Ranna, que
fez avaliação do quanto que a Previdência desafia a sustentabilidade intertemporal das contas públicas. Justifiquei. Feitas essas justificativas, estou aderindo ao dispositivo proposto pelo conselheiro Domingos.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA - Senhor presidente, pela ordem! O voto por mim
exarado foi, obviamente, e houve manifestações posteriores. Percebo que, na síntese da questão, obviamente
que o não conhecimento é porque não havia carga impositiva no que diz respeito às recomendações. No que diz
respeito aos dois itens trazidos, o conselheiro Borges...
Já o meu voto no que diz respeito ao Instituto de Previdência, já é compatível com a posição trazida, até porque entendi que existem determinadas ações que não
podem ser expedidas determinações, tão somente, ao
chefe de poder porque algumas ações são de iniciativa
do próprio Instituto, aquela variação atuarial. Daí porque
o meu voto, na parte dispositiva, foi por transformar determinação em recomendação. No que diz respeito à situação trazida pelo eminente conselheiro Sérgio Borges,
quanto ao item 3.4.1, abertura de créditos ilimitados,
trouxe algumas considerações, que a posição de controle incidente de uma lei que ainda não está mais vigente,
não seria possível. Mas também, digamos assim, entendo que a posição por ele trazida, como é lei orçamentária futura, também meu voto obviamente comporta encampar os termos da posição por ele trazida quanto à
mantença da determinação. De maneira que estou fazendo, neste momento, encampando a posição por ele
trazida, no que diz respeito à determinação. E obviamente também a posição externada pelo conselheiro Domingos, no que diz respeito ao Instituto, mostra-se compatível pela mantença da avaliação das contas de Previdência nas contas de chefe de poder. Tanto é que apenas
pugnei pela transformação das determinações em recomendações. Então, dessa maneira, estou por encampar
a motivação trazida pelo conselheiro Domingos, em meu
www.tce.es.gov.br

voto-vista. E também encampar a mantença da determinação em detrimento de recomendação no que diz respeito à abertura de créditos ilimitados. Feitas as considerações, é o meu voto já com as adequações.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO Senhor presidente, estamos vivendo em um universo
em que as contas de Previdência são a grande preocupação de todos os gestores deste nosso tempo. Fazendo essa consideração, retirá-la das contas de governo
dá uma falsa sensação de que não estamos preocupados com ela. Tiramos a importância, descemos um grau
de importância significativa. Nesse passo, as argumentações trazidas pelo conselheiro Carlos Ranna são extremamente pertinentes. E entendo, dessa forma, que deverão ser contidas e continuadas nas contas de governo.
Faço isso também considerando que teremos um bom
controle quando melhorarmos o planejamento. Porque
é muito mais factível controlar, aquilo que bem planejado traz uma execução compatível com seu planejamento. Digo isso, por quê? Porque ao planejar o governo,
aquelas contas que são deveras importantes devem sim
ser alvo de atenção especial ao chefe do Poder Executivo. Por isso entendo que as contas previdenciárias devem constar das contas de governo. Somado a isso, adotando uma hierarquia cronológica - e aí as determinações apontadas pelo conselheiro Carlos Ranna; transformadas em recomendações pelo voto-vista do conselheiro Marco Antonio - entendo que observando essa hierarquia cronológica, permitindo que possamos avaliar cada ponto desse das contas futuras. Mostrando que já há
uma preocupação, mas não determinando, até por conta da tempestividade. Já tivemos uma análise posterior
de contas e podemos continuar avaliando isso posteriormente. Eu me somo às transformações que o conselheiro Marco Antonio, em seu voto-vista, encampado pelo
voto do conselheiro Sérgio Borges e acompanhado pelo conselheiro Domingos e Rodrigo Chamoun, neste ato,
fizeram as transformações. E também acompanhando o
conselheiro Sérgio Borges, na manutenção da determiSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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nação por conta da obediência à Constituição e autonomia dos poderes. Que é importante que seja observado para que tenhamos uma execução orçamentária adequada. E também para que mantenha estabelecido da
melhor maneira e com melhor controle entre os poderes essas referidas contas. Considerados esses pontos,
eu me somo à propositura de voto do conselheiro Domingos Taufner.

1.1. Não conhecer do recurso de reconsideração interposto, no que se refere às recomendações expedidas,
em face da ausência de utilidade no provimento do recurso intentado;

O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Senhores, acho que todos votaram.

Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
substituto Marco Antonio da Silva:

O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
- Eu não votei, excelência. Estamos discutindo, pelo menos. Tem meu voto aí, um voto-vista, mas entrou em discussão. Posso revê-lo. Observei bem o que cada conselheiro falou. Durante as manifestações de cada um, estou percebendo que há um consenso pelo acompanhamento da inserção do conselheiro Taufner. Alio-me a isso. É só.

1.3. No mérito, acolher as razões recursais constantes do
recurso intentado, dando-lhe provimento parcial, para o
fim de afastar a incidência das determinações recorridas,
transformando-as em recomendações, relativamente às
determinações constantes dos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6,
3.1.7, 3.2.1, 3.2.2 e 3.3.1 do Parecer Prévio TC-66/2017,
em razão de potencial ocorrência de conflito de competência entre as atribuições da Corte de Contas e da
Secretaria de Previdência Social – SPS, órgão responsável por normatizar as matérias de cunho previdenciário,
no âmbito do Ministério da Previdência Social, bem como transformar em recomendações as determinações
constantes do item 3.3.2 do Parecer Prévio TC-66/2017,
em face das razões antes expendidas;

O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Então, há consenso com relação à permanência do tema Previdência. Com relação às determinações, na realidade permaneceu como determinação,
e aí sem qualquer divergência, a 3.4.1, relativa à abstenção de incluir dispositivo de autorização para abertura
de créditos ilimitados na LOA, em observância às vedações contidas no art. 167, inciso VII, da Constituição Federal, e art. 5º, § 4º, da LRF. Perdeu o objeto, e aí também com consenso de todos, a 3.1.8, e as demais, transformadas em recomendação. Vencido o conselheiro Carlos Ranna nessa mudança de determinação para recomendação. (final)
1. PARECER PRÉVIO TC-121/2018 - PLENÁRIO:

1.2. Conhecer do recurso de reconsideração interposto,
em face do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, em relação às determinações expedidas, conforme razões antes motivadas;

À unanimidade, nos termos do voto do Relator:
1.4. Negar provimento quanto ao item 3.4.1 do Parecer
Prévio TC-66/2017, relativo à abstenção, a partir da próxima LOA, de incluir dispositivos com autorização para
abertura de créditos ilimitados em observância às vedações contidas no art. 167, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 5º, § 4º, da LRF, permanecendo o referido
item como determinação;

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:

1.5. Afastar a determinação do 3.1.8 do Parecer Prévio
TC-66/2017, por perda do objeto.

À unanimidade, nos termos do voto do Relator:

2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselhei-

1.6. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
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ro substituto Marco Antonio da Silva, quanto aos itens
3.1.1, 3.1.2, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 e 3.3.2 do Parecer Prévio TC-66/2017, pelo provimento, no sentido de
transformar em recomendações as determinações. Parcialmente vencido o relator, que votou pela negativa de
provimento quanto a tais itens.
3. Data da Sessão: 22/10/2018 - 8ª Sessão Especial 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, Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (nos
termos do art. 86, §2º, do Regimento Interno).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 13/11/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo
ACÓRDÃO TC-1127/2018 – PLENÁRIO
Processo: 08309/2017-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Denunciante: Jorge Benedito Florentino de Britto
Responsável: EUGENIO COUTINHO RICAS
DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CIENTIFICAR – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Denúncia apresentada pelo senhor Jorge Benedito Florentino de Britto, noticiando a ocorrência de
possíveis ilegalidades no âmbito do Pregão Eletrônico
n.º 004/2014 e Contrato n.º 040/2014, da Secretaria de
Estado da Justiça – SEJUS, cujo objeto é a contratação
de empresa para prestação de serviços de nutrição e alimentação, em conformidade com as exigências qualitativas e quantitativas constantes dos Anexos I-A, I-B e I-C do
Edital, sob a responsabilidade do Sr. Eugênio Coutinho
Ricas, então Secretário de Estado de Justiça.

O denunciante indica, em suma, que a contratação para
a Unidade Penitenciária Regional de Linhares – PRL (Contrato n.º 040/2014) teria se operado em valor superior
ao máximo estipulado no item 1.1 do Edital do Pregão
Eletrônico n.º 004/2014.
Pugnou pela apuração dos fatos narrados e, ao final,
constatadas as irregularidades, pela imputação das sanções cabíveis aos responsáveis.
Inicialmente, acompanhando a Manifestação Técnica
n.º 01334/2017-5, por meio da Decisão Monocrática n.º
00420/2018-2, determinei a notificação do então Secretário de Estado da Justiça para que dos responsáveis para que encaminhasse cópia do Processo Administrativo
referente ao Pregão Eletrônico n.º 004/2014 e ao Contrato Administrativo n.º 040/2014.
Prestadas as informações preliminares, os autos foram
remetidos à análise técnica.
Instada a manifestar-se, a Secretaria de Controle Externo
de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios, por
meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 01643/20181, entendeu pela inexistência das irregularidades denunciadas e, por consequência, opinou pela improcedência
e arquivamento da denúncia.
Submetido à apreciação do Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 02144/2018-3, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, o Parquet de Contas ratificou o opinamento técnico, concluindo pela improcedência e posterior arquivamento do feito.

vel sujeito à jurisdição deste Tribunal, além de estar redigida em linguagem clara e objetiva e acompanhada de
documentos, devendo ser conhecida na forma dos artigos 94 da Lei Complementar n.º 621/2012.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da improcedência e arquivamento da representação. Adoto como razões de decidir
os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 01643/2018-1, abaixo transcritos:
2. ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Da denúncia apresentada à Procuradoria Geral de
Justiça.
Os documentos ora apresentados pelo denunciante foram também entregues à Procuradoria Geral de Justiça,
conforme informações contidas no documento eletrônico ‘‘2 Solicitacao+de+Informacoes+132-2017-9’’ e comprovados através do documento eletrônico ”3 Peca+Complementar+5486-2017-2”.
Na Procuradoria Geral de Justiça, constam os processos
número 2017.0022.7566.26 e 2017.0012.4742.12, que
tratam dos fatos encaminhados pelo denunciante, conforme consta no próprio documento eletrônico ”3 Peca+Complementar+5486-2017-2”.

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Consultando o andamento destes processos no site do
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, é possível
constatar que os processos número 2017.0022.7566.26
e 2017.0012.4742.12, foram encaminhados ao Setor de
Arquivo em 28.11.17.

Inicialmente, em relação aos requisitos de admissibilidade, entendo que a matéria está inserida na competência
desta Corte de Contas, bem como se refere à responsá-

2.2 Excessivo quantitativo de refeições contratadas para os presos na Unidade Penitenciária Regional de Linhares – PRL.
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Dos fatos denunciados:
O denunciante afirma que o então Secretário de Estado
de Justiça, Sr. Eugênio Coutinho Ricas, aprovou o Pregão
Eletrônico nº 004/2014, em 17 de janeiro de 2014, em
que consta a capacidade da Unidade Penitenciaria Regional de Linhares - PRL à época era de 386 presos e que
já estava ultrapassando o limite, com a população média
de 437 e previsão estimado de 489, segundo Diretores,
à época, da DICUP.
O denunciante afirma, ainda, que o Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2014 previu no item 3.6.2.1, que a média
da DICUP do total de comensais em dia/mês/ano acrescidos 12%, pois este número poderá sofrer variações em
virtude da movimentação (entrada/saída) de preços da
unidade prisional.
Alega também o denunciante que de acordo com os 7
meses que têm-se em mãos relativos ao ano de 2013;
ano em que possivelmente tenha sido embasado para
a obtenção daquela média apresentada, apura-se o seguinte quantitativo: fevereiro (417), junho (512), julho
(519), agosto (482), setembro (472), novembro (454) e
dezembro (394), totalizando 3.250, com uma média de
464,2857 = 465.
O denunciante afirma que apesar de faltar os meses de
janeiro, março, abril, maio e outubro de 2013, a média
dificilmente seria a apresentada, pois nos meses que se
junta somente fevereiro e dezembro estão abaixo da média publicada no Pregão; o que é fácil de perceber: fevereiro foi de 28 dias por não ser ano bissexto e dezembro
possivelmente teve indulto natalino; podendo observar
a queda na quantidade de presos foi por entre o período
de 19 a 23 de dezembro de 2013.

É relatado, ainda, pelo denunciante que no item 3.6.2.2,
do Edital, do Pregão Eletrônico nº 004/2014, consta que
“considerando que durante os procedimentos de conferência e distribuição da alimentação aos internos poderá
ocorrer perda de refeições, como extravasamento e quedas de alimento, a unidade prisional poderá solicitar para cada 100 presos, 01 marmitex a mais”.

ção USCI-SEJUS/SECONT nº 015/2013 que está no processo nº 62162926, passou a considerar o total de comensais/dia estimado para a unidade, conforme média dos últimos 10 meses, conforme planilha em anexo, acrescidos de 64% tendo em vista estar se mantendo
a unidade com quantitativo acima da média, conforme
planilha anexa ao processo.

Das informações e documentos constantes no processo
SEJUS nº 63037165, que trata da contratação de refeições para os presos na Unidade Penitenciária Regional
de Linhares – PRL:

Nos
arquivos
eletrônicos
“36
Peca+Complementar+1555-2018-1” e “37 Peca+Complementar+1556-2018-5”, referente ao processo SEJUS nº
63037165, consta a Manifestação Técnica da USCI-SEJUS/SECONT nº 015/2013, que trata da análise de processo licitatório na modalidade de pregão eletrônico,
originado por demanda da SEJUS visando contratação
empresa para fornecimento de alimentação para a Penitenciária Regional de Linhares – PRL.

Conforme informações obtidas no documento eletrônico “33 Peca+Complementar+1552-2018-7”, que trata do
processo SEJUS nº 63037165, referente à contratação de
refeições para os presos na Unidade Penitenciária Regional de Linhares – PRL, na data de 05.07.13, a Diretora
de Saúde do Sistema Penal enviou a Comunicação Interna Cl/SEJUSIDSSPINº 441/2013, à Sub Secretária para Assuntos Administrativos da SEJUS.
Foi relatado na referida Comunicação Interna que, tendo em vista o término do prazo de vigência do contrato
nº 017/2009 em 31/12/2013, cujo objeto é a prestação
de serviço de alimentação para a população prisional da
Penitenciária Regional de Linhares — PRL, estava encaminhamos o Termo de Referência com a solicitação de
“abertura de processo licitatório”.
No item 3.6.2.1, do citado Termo de Referência, consta
que a capacidade da Unidade é de 386 presos, constando 347 presos e um número estimado de 569. Ressaltamos que de 347 presos para 569 presos, representa um
acréscimo de 64%.
Consta, ainda, uma observação que segundo manifestawww.tce.es.gov.br

No arquivo eletrônico “33 Peca+Complementar+1552-2018-7” consta à fl. 34 a tabela com média dos
últimos 10 meses da relação da capacidade de ocupação
/ média de 10 meses / porcentagem média.
Nos 10 meses de referência foram utilizados os meses de
agosto de 2012 a maio de 2013.
Análise Conclusiva:
O denunciante apresentou um cálculo com uma média
de 465 presos durante 7 meses de 2013, ou seja, tomando por base os meses de fevereiro, junho a setembro,
novembro e dezembro de 2013.
Considerando que o contrato nº 017/2009 (contrato anterior ao ora questionado na denúncia), estava com o
término do prazo de vigência fixado para 31/12/2013,
um novo processo licitatório deveria ser iniciado em prazo muito anterior a esta data, portanto, a SEJUS teria que
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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considerar em seu Termo de Referência a média dos meses anteriores a julho de 2013, considerando que ocorresse a “abertura de processo licitatório” com no mínimo 6 meses de antecedência, o que é salutar para evitar
atrasos na concretização da nova contratação.
Na data de 05.07.13 ocorreu o envio do Termo de Referência à Sub Secretária para Assuntos Administrativos da
SEJUS para que fosse iniciado o processo licitatório e foi
utilizado para calcular a média de refeições a ser adquirida, o quantitativo de presos nos 10 meses que compreenderam os meses de agosto de 2012 a maio de 2013,
encontrando uma média mensal de 347 presos.
É de se concluir que, tendo em vista a necessidade do
planejamento prévio na nova contratação para a alimentação dos presos, utilizou corretamente a SEJUS dos meses antecedentes ao início da abertura do processo licitatório, não podendo utilizar como média os meses
apresentados pelo denunciante, tendo em vista abranger, por exemplo, junho a setembro, novembro e dezembro, ou seja, os meses exatamente antecedentes ao término do contrato, sob pena de frustração na realização
da nova contratação, caso o início do processo licitatório
ocorresse justamente no mês do término do contrato.
Mesmo o denunciante apresentando período diverso do
utilizado pela SEJUS para definir o quantitativo de refeições, algumas considerações podem ser evidenciadas,
conforme a seguir:
•
O denunciante, utilizando como média os 7 meses de 2013 (fevereiro, junho a setembro, novembro e
dezembro) obteve o quantitativo de 465 presos.
•
A SEJUS, utilizando como média os 10 meses
(agosto de 2012 a maio de 2013), obteve o quantitativo

de 347 presos.
•
O quantitativo apresentado pelo denunciante é
34% superior ao quantitativo apurado pela SEJUS, portanto, comprova a necessidade de a SEJUS estimar um
quantitativo superior à média apurada, tendo em vista a
alegação apresentada pela própria SEJUS de que está se
mantendo na unidade um quantitativo acima da média.
Portanto, o quantitativo apresentado pelo denunciante evidencia um montante superior à própria apuração
da SEJUS, sem considerar o acréscimo fixado pela SEJUS
conforme justificativa apresentada no próximo parágrafo.
Assim, não há que se visualizar irregularidade no quantitativo fixado pela média de presos constante no Termo
de Referência, utilizado como parâmetro para o início do
processo licitatório, tendo em vista que o quantitativo
apresentado pelo denunciado evidencia a utilização de
período diverso do utilizado pela SEJUS e comprova justamente o acréscimo na população carcerária.
Acréscimo este devidamente comprovado através do
confronto do quantitativo de 347 presos, apurado pela
SEJUS (08.2012 a 05.2013), com o quantitativo de 465
presos, apurado pelo denunciante (02, 06 a 09, 11 e
12.2013).
Em relação ao acréscimo utilizado pela SEJUS de 64%
em relação à média, foi justificado que está mantendo
a unidade com valores acima da média, conforme planilha da Diretoria de Inspeção e Controle das Unidades
Prisionais – DICUP. A justificativa técnica, assim como a
planilha, estão nas fls. 06/10 do arquivo eletrônico “37
Peca+Complementar+1556-2018-5”, onde consta que na
Penitenciária Regional de Linhares - PRL, no período de
www.tce.es.gov.br

01/06/2012 a 01/06/2013 teve um acréscimo de presos
em 65,26%, sendo o estimado no Termo de Referência o
quantitativo de 569 comensais.
Consta, ainda, na referida justificativa que o crescimento
da população carcerária nas unidades prisionais é sazonal e que no segundo semestre é um período crítico, pois
ocorrem várias prisões, motins e rebeliões, em razão de
ser período de festividades.
E continua afirmando que tendo em vista que em 2013
não havia previsão de inauguração de novas unidades
prisionais ou criação de vagas, e foi sugerida a alteração
do termo de referência em 12% considerando o crescimento da população carcerária.
A Diretora de Saúde do Sistema Penal ressaltou também
que os quantitativos fixados em cada processo de licitação são apenas referências para definição do objeto a
ser contratado, pois o pagamento mensal é realizado de
acordo com a quantidade de refeições efetivamente fornecidas, que logicamente, acompanha o número de presos recolhidos em cada unidade, e não a quantidade de
vagas distribuídas.
É de se ressaltar, ainda, que a SEJUS deve possuir critérios próprios para mensurar o quantitativo de refeições,
conforme a própria SECONT assim expos na Manifestação Técnica da USCI-SEJUS/SECONT nº 015/2013, observadas as particularidades das unidades penitenciárias e
cuja justificativa à referida manifestação técnica da SECONT, foi elaborada pela Diretora de Saúde do Sistema
Penal, conforme já exposto.
Portanto, o item 3.6.2.1 constante do Edital do Pregão
Eletrônico nº 004/2014, que acrescentou um possível
acréscimo de 12% no número de refeições, mencionaSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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do pelo denunciando, foi justificado tecnicamente conforme exposto anteriormente, inexistindo a nosso ver
irregularidade, pois o acréscimo somente ocorreria no
pagamento no caso de aumento do quantitativo de refeições efetivamente fornecidas, conforme exposto pela própria Diretora de Saúde do Sistema Penal, pelo número de presos recolhidos em cada unidade, e não pela
quantidade de vagas distribuídas.
Quanto ao relatado pelo denunciante quanto ao item
3.6.2.2, do Edital, do nº 004/2014 que prevê que a unidade prisional poderá solicitar para cada 100 presos, 01
marmitex a mais, considerando que durante os procedimentos de conferência e distribuição da alimentação
aos internos poderá ocorrer perda de refeições, como
extravasamento e quedas de alimento, é de se observar
razoabilidade, inexistindo irregularidade passível de ser
apontada.
Em relação a tais quantitativos e percentuais que não
evidenciaram irregularidades como apresentado pelo denunciante, é de se mencionar, ainda, que o mesmo afirmou que “por motivo que se desconhece passou
despercebido pelo então Secretário de Justiça Delegado
Federal Eugênio Coutinho Ricas”.
No entanto, analisando os autos, somente em 20.02.14
é que existe um despacho do Sr. Eugênio Coutinho Ricas,
encaminhando o processo a PGE – Procuradoria Geral do
Estado, conforme arquivo eletrônico “41 Peca+Complementar+1560-2018-1“.
Antes desta data, ou seja, no período de fixação tanto do
quantitativo de refeições, quanto do percentual de possível acréscimo do quantitativo, consta como Secretário
de Estado de Justiça, o Sr. Sérgio Alves Pereira e não o Sr.
Eugênio Coutinho Ricas, conforme os vários documentos

assinados por esse:
•
Declaração, em 18.07.13, de que a despesa possui compatibilidade com o PPA, LDO e LOA;
•
Envio do processo licitatório à SECONT, em
28.08.13, para análise e manifestação econômico-financeira acerca da proposta acostada aos autos;
•
Encaminhamento, em 12.09.13, dos autos a
Subsecretaria para Assuntos Administrativos, para análise e providências cabíveis quanto à manifestação técnica
elaborada pela SECONT; e
•
Envio, em 08.10.13, do processo à PGE- Procuradoria Geral do Estado para se manifestar quanto ao pedido de orientação orientações acerca da forma a ser explicitada no ato convocatório, quanto ao enquadramento das propostas a serem enviadas na legislação de isenção do ICMS para o fornecimento de alimentação.
Através da análise dos autos e relatos apresentados anteriormente, sugerimos que seja afastada a irregularidade sobre o excessivo quantitativo de refeições.
2.3 Participação do Sr. Eugênio Coutinho Ricas como sócio oculto da empresa vencedora do certame.
Dos fatos denunciados:
O denunciante afirma que:
“Sendo vencedora a Empresa Sabor Original Alimentação e Serviços Ltda. ME; com o Contrato assinado em 06
de junho de 2014; Representando a SEJUS o então Secretário de Justiça e Ordenador de Despesas Delegado Federal Eugênio Coutinho Ricas e a empresa vitoriosa o Sr.
Emerson Freire Ramos; que em menos de 01 (hum) ano
da assinatura do Contrato 040/2014 passou a ser sócio
oculto da empresa; conforme já alegado na peça inforwww.tce.es.gov.br

mativa inicial e que não fora analisado por nenhum dos
Gestores por onde passou a documentação da criação
do “LARANJA”.
Das informações e documentos constantes no processo
SEJUS nº 63037165, que trata da contratação de refeições para os presos na Unidade Penitenciária Regional
de Linhares – PRL:
Da análise das informações e documentos constantes tanto na denúncia quanto no processo SEJUS nº
63037165, não foram encontradas evidências de que
em menos de 01 (hum) ano da assinatura do Contrato nº
040/2014, o Sr. Eugênio Coutinho Ricas tenha passado a
ser sócio oculto da empresa vitoriosa do certame (Sabor
Original Alimentação e Serviços Ltda. ME), tendo em vista que os despachos e as decisões constantes nos autos,
emanados pelo Sr. Eugênio Coutinho Ricas, no processo
SEJUS nº 63037165 possuem como suporte documentos
e informações de servidores da SEJUS que embasaram e
antecederam tais despachos e decisões.
Análise Conclusiva:
Considerando a inexistência de indícios de que o Sr. Eugênio Coutinho Ricas tenha se tornado sócio oculto da
empresa Sabor Original Alimentação e Serviços Ltda.
ME, sugerimos o afastamento da irregularidade.
2.4 Contratação mensal realizada através da divisão da
verba orçamentária por três anos e não pelo quantitativo necessário de refeições mensais.
Dos fatos denunciados:
O denunciante relata que está registrado na alínea 3.1,
da Cláusula Terceira, do Contrato nº 040/2014, que a
Contratante pagará à Contratada, mensalmente, a importância líquida estimada de R$155.901,58, conforme
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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proposta apresentada pela Contratada, constante da
Planilha de Preços (Anexo l-E) do Edital.

ções para os presos na Unidade Penitenciária Regional
de Linhares – PRL:

Revela, ainda, que esse valor mensal, foi obtido baseado na Verba Orçamentária do Valor Global Líquido
R$5.612.456,89, divididos por 36 meses; e não na quantidade estimada de 489 presos; se assim tivesse sido efetuado o cálculo, o valor da diária apresentada R$13,99 X
489 (quantidade estimada de presos) = R$6.841,11/dia X
30 dias = R$ 205.233,30 por mês embasado no item 3.2,
a seguir transcrito:

Analisando o conteúdo do arquivo eletrônico “42 Peca+Complementar+1561-2018-6”, consta na alínea 3.1, da
Cláusula Terceira, do Contrato nº 040/2014, que a Contratante pagará à Contratada, mensalmente, a importância líquida estimada de R$155.901,58, conforme proposta apresentada pela Contratada, constante da Planilha
de Preços (Anexo l-E) do Edital.

3.2. O preço líquido da diária completa é de R$10,41 (dez
reais e quarenta e um centavos), itens variáveis serão de
R$3,58 (três reais e cinquenta e oito centavos) totalizando o valor global de R$13,99 (treze reais, noventa e nove centavos) (... ).
O denunciante afirma que se reportando ao item 1.1 Dos Critérios de Julgamento do Pregão nº 004/2014, o
valor máximo inserido é R$13,26.
•
Cálculo 1: R$13,99 - R$13,26 = R$0,73 acima do
valor estipulado por uma diária completa X 489 (estimativa de presos) = R$356,97 por dia X 1095 (prazo do contrato) = a diferença de R$390.882,15.
•
Cálculo 2: Valor vitorioso: R$13,99 uma diária X
489 = R$6.841,11 por dia X 1095 = R$ 7.491.015,45.
•
Cálculo 3: Valor limite do R$13,26 X 489 =
R$6.484,14 por dia X 1095 = R$7.100.133,30.
Acrescenta que neste lado tem-se o valor total vencedor estimado em R$7.491.015,45 - R$7.100.133,30,
valor total do limite igual ao mesmo valor diferencial
R$390.882,15;
Das informações e documentos constantes no processo
SEJUS nº 63037165, que trata da contratação de refei-

tar+1559-2018-9”), consta o valor máximo unitário de
R$13,26 (item 1) para o fornecimento da alimentação
para presos, que multiplicado por 494 presos perfaz o
preço máximo de R$6.550,44 diariamente, que somado
aos itens 2 a 6 do referido documento perfaz o valor máximo global de R$6.554,99.
No referido modelo de “proposta fornecedor pregão”,
consta uma planilha com, dentre outras, as seguintes
descrições:

O valor global líquido do contrato é de R$5.612.456,89
que dividido pelos 36 meses, equivale ao valor mensal
de R$155.901,58, valores estes constantes na cláusula
terceira do contrato (fl. 31 do arquivo eletrônico “42 Peca+Complementar+1561-2018-6”).

Item

Qtde

Descrição

Valor

Valor

1
494
presos. 13,26

Fornecimento de alimentação para
6.550,44

2
1,95

1

Lanche de emergência.

Conforme consta à fl. 39, do arquivo eletrônico “37 Peca+Complementar+1556-2018-5”, a nutricionista, relatou sobre a necessidade de alterar o Termo de Referência, tendo em vista a fundamentação apresentada à fl.
179, do processo SEJUS nº 63037165, constando no item
3.6.2.1, do Termo de Referência definitivo do Edital do
Pregão Eletrônico nº 004/2014, a capacidade de 386 presos, o número de 437 presos e uma estimativa de 489 comensais (fl. 45 do arquivo eletrônico “38 Peca+Complementar+1557-2018-1”).

3
0,80

1
0,80

Alimentação complementar 01.

4
0,66

1
0,66

Alimentação complementar 02.

5
0,03

1
0,03

Alimentação complementar 03.

6
1,11

1
1,11

Alimentação complementar 04.

		

Valor total unitário

17,81

A quantidade de 489 comensais foi fixada para o desjejum e para o lanche, já que para o almoço e o jantar a
quantidade foi fixada em 494 comensais, ou seja, um
acréscimo de 5 refeições, conforme Portaria nº 119, de
18.11.2013 (fl. 216 do processo SEJUS nº 63037165).

		

Valor total global -

6.554,99

No modelo de “proposta fornecedor pregão” constante na fl. 324, do processo SEJUS nº 63037165 (folha 25 do arquivo eletrônico “40 Peca+Complemenwww.tce.es.gov.br

1,95

-

Na fl. 30, do documento eletrônico “40 Peca+Complementar+1559-2018-9”, consta a classificação dos licitantes conforme lances, onde está demonstrado que a empresa Sabor Original Alimentação e Serviços Ltda. ME, foi
classificada em 1º lugar, pelo valor de R$5.146,00.
O detalhamento deste valor de R$5.146,00, em desjejum, almoço, lanche e jantar, consta na proposta apreSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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sentada pela empresa à fl. 442, do processo SEJUS nº
63037165 (fl. 29 do documento eletrônico “42 Peca+Complementar+1559-2018-9”).
Na planilha constante na cláusula terceira do contrato, fl.
444, do processo SEJUS nº 63037165 (fl. 31 do documento eletrônico “42 Peca+Complementar+1559-2018-9”),
apresenta o detalhamento da composição do “preço líquido da diária completa” de R$10,41, composta por
desjejum, almoço, lanche da tarde e jantar.
O valor total unitário contratado, ou seja, o “preço líquido da diária completa”, no valor de R$10,41, acrescido
do lanche de emergência e das alimentações complementares 1 a 4 (itens 2 a 6), de R$3,58, totaliza o valor
global de R$13,99.
Análise Conclusiva:
O denunciante relata que está registrado na alínea 3.1,
da Cláusula Terceira, do Contrato nº 040/2014, que a
Contratante pagará à Contratada, mensalmente, a importância líquida estimada de R$155.901,58, conforme
proposta apresentada pela Contratada, constante da
Planilha de Preços (Anexo l-E) do Edital.
Esta afirmação do denunciante está correta e condiz com
o preço apresentado pela empresa ganhadora do certame, ou seja, R$5.612.456,89 que dividido por 36 meses
equivale ao montante mensal de R$155.901,58, conforme consta na fl. 442, do processo SEJUS nº 63037165
(fl. 29 do documento eletrônico “42 Peca+Complementar+1559-2018-9”), portanto, inexiste irregularidade entre o montante mensal contratado e o valor global do
contrato previsto para 36 meses.
Quanto ao relato do denunciante de que esse valor mensal com certeza foi obtido baseado na Verba Orçamentá-

ria do Valor Global Líquido R$5.612.456,89, divididos por
36 meses; assiste razão ao denunciante.
O denunciante complementa que o cálculo deveria ser
realizado pela quantidade estimada de 489 presos e se
assim tivesse sido efetuado o cálculo, o valor da diária
apresentada R$13,99 X 489 (quantidade estimada de
presos), seria encontrado o valor diário de R$6.841,11,
que após multiplicado por 30 dias, chegaria no valor
mensal de R$ 205.233,30, embasado, conforme do denunciante no item 3.2, do contrato.
Quanto a esse cálculo o denunciante se equivocou pelo simples fato de que a quantidade de 489 comensais
foi fixada apenas para o desjejum e para o lanche, já que
para o almoço e o jantar a quantidade foi fixada em 494
comensais, ou seja, um acréscimo de 5 refeições, conforme Portaria nº 119, de 18.11.2013 (fl. 216 do processo
SEJUS nº 63037165), inclusive tal quantitativo consta na
cláusula terceira do contrato, assim como descrito, analiticamente, na tabela constante no item 3.2, do contrato, item este inclusive mencionado pelo próprio denunciante. Portanto, não assiste razão ao denunciante quanto a metodologia de cálculo apresentada tendo em vista
o quantitativo errôneo de refeições informado pelo denunciante.
O denunciante afirma que se reportando ao item 1.1 Dos Critérios de Julgamento do Pregão nº 004/2014, o
valor máximo inserido é R$13,26.
Em seguida o denunciante apresenta três cálculos.
No denominado Cálculo 1, apresenta uma diferença de
R$390.882,15, que refere-se ao cálculo do valor contratado (R$13,99) a maior do que o máximo estabelecido
no edital (R$13,26), totalizando R$0,73 multiplicado pela

www.tce.es.gov.br

estimativa de presos (489) e por 1095 dias.
No entanto, não assiste razão ao denunciante, pois o valor de R$13,99 que foi utilizado pelo denunciante engloba o “preço líquido da diária completa” (desjejum, almoço, lanche e jantar), acrescido do lanche de emergência
e das alimentações complementares 1 a 4, já o preço de
R$13,26 abrange apenas o “preço líquido da diária completa”.
A comparação que o denunciante deveria ter realizada
era:
•
Do “preço líquido da diária completa” acrescido do lanche de emergência e das alimentações complementares 1 a 4, de R$13,99 (valor contratado – item
3.2 do contrato) em relação ao valor de R$17,81 (valor
máximo de contratação - fl. 324, do processo SEJUS nº
63037165); ou
•
Do “preço líquido da diária completa”, de
R$10,41 (valor contratado – item 3.2 do contrato) em relação ao valor de R$13,26 (valor máximo de contratação
- fl. 324, do processo SEJUS nº 63037165).
Quanto aos cálculos 2 e 3 do denunciante, as metodologias utilizadas também estão erradas, pois derivam do
cálculo 1 realizado erroneamente.
Sugerimos que seja afastada a irregularidade relativa a
contratação mensal, pois foi realizada através da divisão
da verba orçamentária por três anos e não pelo quantitativo necessário de refeições mensais.
2.5 Realização de aditivo contratual com acréscimo acima do percentual legal permitido.
Dos fatos denunciados:
O denunciante afirma que não se pode, nem se deSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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ve esquecer que a verba orçamentária inicial era de
R$5.612.456,89; que ex vi da Lei nº 8.666/93 em seu art.
65, § 1º estabelece:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, (...).
O denunciante afirma também que o valor da verba orçamentária líquida global passaria a ser no máximo:
R$7.015.571,11. Valor este atingido pelo segundo reajuste concedido pelo Secretário de Justiça Delegado Federal Walace Tarcísio Pontes e que fora publicado.
Continua o denunciante, afirmando que a Sabor Original; não iria cumprir o contrato nº 040/2014 até o final;
podendo até mesmo ter sido este o motivo daquele reajuste de R$20,46; o equivalente a R$1.148.315,86 acrescidos na verba orçamentária; que passou ao montante
de R$6.760.772,75 concedido pelo então Secretário de
Justiça Delegado Federal Eugênio Coutinho Ricas; tendo
sido adotado o mesmo critério de cálculo do valor mensal inicial; isto é foi dividido o Valor da Verba Orçamentária atualizado com o reajuste concedido pelo então Secretário Eugênio Coutinho Ricas R$6.760.772,75, que dividido por 36 meses é igual a R$187.799,24.
Das informações e documentos constantes no processo
SEJUS nº 63037165, que trata da contratação de refeições para os presos na Unidade Penitenciária Regional
de Linhares – PRL:

A contratação ora analisada ocorreu pelo valor total de
R$5.612.456,89 que dividido por 36 meses, equivale ao
montante mensal de R$155.901,58 (fl. 442 do processo
SEJUS nº 63037165).
Na data de 07.11.2014, a Gerência de Saúde do Sistema
Penal, às fls. 693/694, do processo SEJUS nº 63037165
(fls. 59/60, do arquivo eletrônico “47 Peca+Complementar+1566-2018-9”), apresenta as justificativas para a realização de aditivo de 25%, tendo como base legal o artigo 65, inciso I, parágrafo 1º.
Foi apresentada a justificativa de que:
Houve um aumento progressivo da população carcerária. No intervalo das fis. 686-689 pode-se observar que
as tabelas elaboradas a partir do banco de dados disponibilizado peia Diretoria de inspeção e Controle das Unidades Prisionais - DICUP, bem como o gráfico de Comparativo de Ocupação Diária demonstram o comportamento ascendente desta população e a manutenção em níveis superiores, exceto no período de saída temporária
(06 a 14/08/14 e 08 a 15/10/14).
Na data de 08.12.2014, a Gerência de Saúde do Sistema Penal, às fl. 701, do processo SEJUS nº 63037165
(fl. 6 do arquivo eletrônico “48 Peca+Complementar+1567-2018-3”), relata que o percentual mensal excedente no primeiro e segundo meses de execução do contrato foi de 29,70% e 26,53%, respectivamente.
A Assessoria Técnica da SEJUS, às fls. 725/732 (fls.
30/37 do arquivo eletrônico “48 Peca+Complementar+1567-2018-3”), afirma não vislumbrar óbice a realização de aditivo ao contrato no valor de 25%, mediante
a adoção de alguns atos administrativos por ela listados.
Conforme documento de fls. 885/886 (fls. 54/55 do arquiwww.tce.es.gov.br

vo eletrônico “51 Peca+Complementar+1570-2018-5“),
na data de 16.06.2015 ocorreu o primeiro termo aditivo
entre a SEJUS e a empresa Sabor Original Alimentação
e Serviços Ltda. – ME, visando alterar os itens 5.1 e 5.3,
que tratam das condições de pagamento, e a cláusula 7ª,
que trata da dotação orçamentária.
Às fls. 890/891 consta o segundo termo aditivo entre a
SEJUS e a empresa Sabor Original Alimentação e Serviços
Ltda. – ME, acrescentando 25% ao valor original do contrato, que passou a apresentar o valor global estimado
de R$7.015.571,11 e realizando outras alterações decorrentes deste acréscimo, conforme fls. 02/03 do arquivo
eletrônico “52 Peca+Complementar+1571-2018-1”.
Análise Conclusiva:
O denunciante afirma que o valor da “verba orçamentária líquida global” passou a ser no máximo de
R$7.015.571,11, conforme estabelecido no art. 65, § 1º,
da Lei nº 8.666/1993, valor este atingido pelo segundo
reajuste no contrato.
Considerando que o valor do contrato era de
R$5.612.456,89, acrescido de 25%, equivale a
R$7.015.571,11, portanto, assiste razão ao denunciante,
mas tal reajuste encontra respaldo legal no art. 65, inciso 1º, do § 1º, da Lei nº 8.666/1993, conforme base legal
apresentada pelo próprio denunciante.
Quanto ao relato complementar da denúncia de que se
o valor de R$7.015.571,11 é muito aquém do valor final da empresa vitoriosa de R$7.491.015,45 e até mesmo do quantum embasado no valor máximo estabelecido no Pregão; que de acordo com o cálculo 3, foi
R$7.100.133,30, não prospera por apresentar erro nestes dois últimos valores.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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O valor de R$7.491.015,45, foi apurado através do cálculo 2, mediante a multiplicação do “valor vitorioso” de R$13,99 uma diária X 489 = R$6.841,11 por dia
X 1095. No entanto, o valor da contratação não foi de
R$7.491.015,45, mas sim de R$5.612.456,89, conforme consta na fl. 442 do processo SEJUS nº 63037165 e
fl. 29 do documento eletrônico “42 Peca+Complementar+1559-2018-9”.
O erro no cálculo pode ser facilmente identificado ao
analisar a cláusula terceira do contrato firmado entre as
partes, pois o valor de R$13,99 não incide sobre 489 refeições como demonstrado pelo denunciante, pois somente o valor de R$10,41 incide sobre o quantitativo de
489 para desjejum e lanche da tarde e sobre 494 almoços e jantares, e o valor de R$3,58 incide apenas sobre
o quantitativo de lanche de emergência e das alimentações complementares 1 a 4, quantitativo este que consta
apenas 01 em cada um dos itens.
Portanto, é improcedente a denúncia de o valor de
R$7.015.571,11 é muito aquém do valor final da empresa vitoriosa de R$7.491.015,45 e até mesmo do quantum embasado no valor máximo estabelecido no Pregão;
que de acordo com o cálculo 3, foi R$7.100.133,30.
Sugerimos que seja afastada a irregularidade relativa à
realização de aditivo contratual com acréscimo acima do
percentual legal permitido, tendo em vista que o denunciante realizou o cálculo de forma errônea, pois o acréscimo foi de 25%, ou seja, em observância ao § 1º, do art.
65, da Lei nº 8.666/1993.
2.6Descumprimento do contrato em decorrência do valor aditivado do contrato estar muito aquém do valor final da empresa vitoriosa e até mesmo do quantum embasado no valor máximo estabelecido no Pregão.

Dos fatos denunciados:
Alega o denunciante que o cerne do não cumprimento
integral de 1095 dias do Contrato nº 040/2014, por parte da Contratada Sabor Original, foi em decorrência do
valor aditivado do contrato estar muito aquém do valor
final da empresa vitoriosa e até mesmo do quantum embasado no valor máximo estabelecido no Pregão.
O denunciante complementa que embasado nesta situação tudo leva a crer que a Empresa Sabor Original foi
vitoriosa simplesmente pelo fato do Representante do
Contratante não ter cumprido o item 1.2 - Dos Critérios
de Julgamento do Pregão 004/2014.
Das informações e documentos constantes no processo
SEJUS nº 63037165, que trata da contratação de refeições para os presos na Unidade Penitenciária Regional
de Linhares – PRL:
O valor contratado foi de R$5.612.456,89, conforme
consta na fl. 442 do processo SEJUS nº 63037165, que
após aditivado em 25%, passou a ser de R$7.015.571,11,
conforme consta às fls. 890/891.
O valor final apresentado pela empresa vitoriosa do certame foi o mesmo valor pelo qual a referida empresa foi
contratada, ou seja, de R$5.612.456,89, conforme fl. 442
do processo SEJUS nº 63037165.
O valor máximo estabelecido no Pregão foi fixado em
R$7.172.731,80, conforme consta na fl. 2, do arquivo
eletrônico “38 Peca+Complementar+1557-2018-1” (fl.
216 do processo SEJUS nº 63037165).
Análise Conclusiva:
O relato do denunciante de que o descumprimento do
contrato ocorreu em decorrência do valor aditivado do
contrato estar muito aquém do valor final da empresa
www.tce.es.gov.br

vitoriosa e até mesmo do quantum embasado no valor
máximo estabelecido no Pregão, não procede.
O valor original do contrato foi de R$5.612.456,89, que
após aditivado ficou em R$7.015.571,11, portanto acima
e não aquém do valor final apresentado pela empresa vitoriosa do certame, de R$5.612.456,89.
Tanto o valor contratado quanto o valor aditivado, de
R$5.612.456,89 e R$7.015.571,11, respectivamente, ficaram abaixo do valor máximo estabelecido no Pregão,
que foi de R$7.172.731,80.
Quanto ao relato de que descumprimento do contrato
em decorrência do valor aditivado do contrato estar muito aquém do valor final da empresa vitoriosa e até mesmo do quantum embasado no valor máximo estabelecido no Pregão, levando a crer que a Empresa Sabor Original foi vitoriosa simplesmente pelo fato do Representante do Contratante não ter cumprido o item 1.2 - Dos Critérios de Julgamento do Pregão 004/2014, consequentemente é inverídico, tendo em vista que conforme já analisado anteriormente não ocorreu descumprimento do
contrato em decorrência do relatado pelo denunciante.
Portanto, sugerimos o afastamento da irregularidade.
Levando em consideração as análises aqui procedidas
e as motivações adotadas nestes autos, sugere-se que
seja declarada a IMPROCEDÊNCIA da denúncia em face da contratação da empresa “Sabor Original Alimentação e Serviços Ltda. ME”, através do pregão eletrônico nº
004/2014 e do contrato nº 040/2014, pela Secretaria de
Estado da Justiça – SEJUS.
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
3.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos sugereSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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-se que seja declarada a IMPROCEDÊNCIA da presente
Denúncia, com base no artigo 95, incido I, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, tendo em vista a não
constatação de ilegalidade ou irregularidade”.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 95, inciso
I, da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1 CONHECER a denúncia;

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1161/2018 – PLENÁRIO

1.2 No mérito, julgar IMPROCEDENTE a denúncia;

Processos: 13332/2015-1, 02630/2013-1

1.3 CIENTIFICAR o denunciante;

Classificação: Recurso de Reconsideração

1.4 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

UG: IPVV - Instituto de Previdência de Vila Velha

2. Unânime.

Relator:,Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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

Recorrente: GISELA VIVACQUA BELOTTI

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), 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
(relatora).

Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA
– EXERCÍCIO DE 2012 – CONHECER – DAR PROVIMENTO
– REFORMAR O ACÓRDÃO 1053/2015 – JULGAR REGULAR COM RESSALVAS – RESSALVA QUANTO A DIVERGÊN-
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CIA NA CONTA RESTOS A PAGAR E ACÚMULO DE SALDO
NA DÍVIDA FLUTUANTE – AFASTAR O DESCUMPRIMENTO
DO LIMITE LEGAL DOS GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO
DO RPPS – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versa o presente processo de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Edimilson Santos Eliziário
em face do Acórdão TC 1053/2015 – Plenário, inserto no
Processo TC 2630/2013, que considerou irregulares as
contas do recorrente, nos seguintes termos:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, sob a responsabilidade da Sra. Gisela Vivacqua Belotti, referente ao exercício de 2012,
nos termos do art. 84, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012 e nos termos do art. 87 do mesmo diploma legal, tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades:
1.1. Divergência no saldo da conta “Restos a Pagar”, entre os Anexos 13,14, 15 e 17; e Balancete de Verificação.
Base normativa: Art. 85, 101, 103, 104 e 105 da Lei
4.320/1964; e art. 105, inciso II, da Resolução TCEES
182/2002.
1.2. Acúmulo de saldo nas contas da Dívida Flutuante.
Base normativa: Arts. 85, 87, 88, 89, 92, 93, 101, 103 e
105 da Lei 4.320/1964.
1.3. Descumprimento do limite legal dos gastos com a
administração do RPPS.
Base normativa: Art. 201 da Constituição Federal/1988,
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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art. 1º, III, e 6º, VIII, da Lei 9.717/1998; art. 15 da Portaria MPS nº 402/2008; e arts. 101 e 109 da Resolução TC
182/2002 (RITCEES).
2. Aplicar multa individual a Sra. Gisela Vivacqua Belotti,
no valor correspondente a 1.000 (um mil) VRTE’s, tendo
em vista as irregularidades mantidas, dosada na forma
dos artigos 62 e 96, inciso I e II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 e art.

te; conforme dispõe os arts. 85 e 103 da Lei 4320/1964
e seu Anexo 13.
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.

166, inciso I, da Resolução TC 182/2002, por se tratar de
pretensão punitiva e ser esta a legislação vigente à época dos fatos;

Diante da interposição do presente Recurso de Reconsideração, os autos foram encaminhados à área técnica que emitiu a Manifestação Técnica MT 955/2016 (fls.
102-129). Em sequência a SecexRecursos elaborou a Instrução Técnica de Recursos ITR 76/2016 (fls. 132-137)
que opinou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito,
pela negativa de provimento:

3. Determinar ao Executivo Municipal que:

“[...]

3.1. Viabilize e providencie, o ressarcimento do valor
excedente com a taxa de administração no valor de R$
150.333,66 (cento e cinquenta mil, trezentos e trinta
e três reais e sessenta e seis centavos), equivalentes a
66.551,71 VRTE’s (sessenta e seis mil, quinhentas e cinquenta e um virgula setenta e um VRTE’s) ao Instituto
de Previdência Social dos Servidores do Município de Vila Velha, tendo em vista que a unidade gestora do RPPS,
estabelecida sob a forma de autarquia, integra a estrutura administrativa do ente federativo, razão pela qual
constitui obrigação do respectivo Poder Público assumir
despesas relativas à sua manutenção, nos termos da Lei
4.320/64;

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

3.2. Nas próximas prestações de contas, informe em notas explicativas as providências adotadas para que o Balanço Financeiro, demonstre somente as receitas e as
despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e
os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício
anterior, e os que se transferem para o exercício seguin-

Analisando as condições de admissibilidade do recurso,
observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o que torna o presente recurso CABÍVEL.
Verifica-se que a publicação do acórdão recorrido no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal ocorreu em 19/10/2015, considerando-se publicada no dia
20/10/2015, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo
único, da Lei Complementar n. 621/2012 (Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – LOTCEES) c/c art. 5º, da Resolução TC n. 262/2013 (fl. 97).
Nesses termos, sendo de 30 dias o prazo do recurso
de reconsideração, conforme artigo, 164, da LOTCEES,
e tendo sido o presente expediente protocolizado em
18/11/2015, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
DO MÉRITO
Tratando-se o mérito do presente recurso de reconsideração de matéria eminentemente contábil, o feito foi
www.tce.es.gov.br

objeto de análise pela Secex Previdência, originando a
Manifestação Técnica n. 955/2016-3 (fls. 102/129), a
qual concluiu nos seguintes termos:
Após análise contábil da documentação e esclarecimentos apresentados pela gestora responsável em seu recurso de reconsideração, foram mantidos os seguintes indicativos de irregularidade do Acórdão TC-1053/2015:
II.I 3.1.1. Divergência no saldo da conta “Restos a Pagar”, entre os Anexos 13, 14, 15 e 17; Balancete de Verificação e Notas Explicativas
II.II 3.1.2. Acúmulo de saldo nas contas da Dívida Flutuante
II.III 3.1.3. Descumprimento do limite legal dos gastos
com a administração do RPPS [grifo nosso]
Isto posto, corrobora-se integralmente a fundamentação
apresentada na referida manifestação técnica, que resultou nas conclusões supracitadas.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, somos pelo CONHECIMENTO do presente recurso e, quanto ao mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, a fim de que sejam mantidos integralmente
os termos do Acórdão TC n. 1053/2015, conforme fundamentação trazida na Manifestação Técnica n. 955/20163, da lavra da Secex Previdência, a qual corroboramos in
totum.
Vitória, 17 de outubro de 2016.
[...]”
Mediante o Parecer Ministerial 348/2016, o Excelentíssimo Procurador de Contas Luciano Vieria corroborou integralmente o entendimento da área técnica.
Na quarta Sessão Plenária deste Tribunal, de 03 de marSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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ço de 2017, o patrono da Srª Gisela Vivacqua Belotti, Sr.
Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, realizou sustentação
oral, conforme consta nas Notas Taquigráficas acostadas
às fls.147-151.
Encaminhados os auto para análie técnica o Nucleo de
Recursos e Consultas elaborou a Manifestação Técnica
550/2018, onde conclui pelo conhecimento e não provimento do recurso. No mesmos moldes o Parecer do Ministério Público de Contas 3235/2018.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Entendo deva ser conhecido o presente recurso de reconsideração, considerando as condições de admissibilidade, visto que o expediente é tempestivo, a parte é capaz, possui interesse e legitimidade processual. No mérito, tomo como razão de decidir a fundamentação exarada na Manifestação Técnica 550/2018, in verbis:
“[...]
DA SUSTENTAÇÃO ORAL
1 Divergência no saldo da conta “Restos a Pagar”, entre
os Anexos 13, 14, 15 e 17; Balancete de Verificação e
Notas Explicativas (item II.1.3.1.1 da MT 955/2016 – TC
13.332/15 correspondente aos itens 3.3 da ICC 219/2014
e 3.3.1.2 do RTC 278/2014 – TC 2.630/13 - apenso).
Base legal: art.85, 101, 103, 104 e 105 da Lei 4.320/64 e
art. 105, inciso II, da Resolução TC 182/2002.
Verificou-se, por meio do RTC 278/2014 (TC 2.630/2013 –
apenso) e da Manifestação Técnica de Recurso 955/2016
(TC 13.332/15), divergência no valor de R$ 35.514,92 na
conta “Restos a Pagar”, entre os Anexos 14 (Balanço Patrimonial), Anexo 17 (Demonstrativo da Dívida Flutuan-

te) e o Balancete de Verificação.
Ainda de acordo com o RTC 278/2014 e MT 955/2016
foi constatada uma divergência de R$ 71.552,98 no valor dos pagamentos de “ Restos a Pagar”, entre o Anexo
13 (Balanço Financeiro), Anexo 17 (DEMDFL) e Balancete
de Verificação (fls. 103 do TC 13.332/16).
Por último, no que tange ao cancelamento de “Restos a
Pagar”, segundo o RTC 278/2014 nas Notas Explicativa
foi informado que houve baixa de restos a pagar no montante de R$ 96.182,22 mas que a Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4.320/64) não evidenciou cancelamento de restos a pagar. (fls. 104 do TC
13.332/15).
Destaca-se que todas as justificativas apresentadas pela
responsável em resposta à citação foram objeto de análise da área técnica deste Tribunal de Contas, tendo sido
afastada em fase de instrução processual a inconsistência referente a cancelamento de restos a pagar por meio
da ICC 219/2014 (fls.311 do TC 2.630/2013).
Entretanto as justificativas apresentadas em resposta
a citação não foram suficientes para afastar na íntegra o
indicativo de irregularidade apontado no RTC 278/2014,
tendo sido mantida na ICC 218/2014 as seguintes inconsistências: (fls. 312 do TC 2.630- apenso)
Da análise das justificativas apresentadas pela Gestora,
constata-se a correção apenas dos valores referentes ao
cancelamento de Restos a Pagar, constantes nas Notas
Explicativas (fls. 07-09). Com essa correção, o cancelamento passa a totalizar R$ 96.766,47.
Quanto às demais divergências apontadas no RTC, os valores e as justificativas, constantes na defesa, não condizem com os demonstrativos contábeis que compõem eswww.tce.es.gov.br

ta PCA: Anexos 13, 15 e 17 (fls. 47, 51 e 54, respectivamente); e novo Balancete de Verificação/2012 (fl. 221).
Assim, conclui-se pela IRREGULARIDADE deste item.
Inconformada com o decisum exarado no Acórdão TC
1053/2015, a Responsável impetrou o presente Recurso de Reconsideração, tendo apresentado novas justificativas para as divergências contábeis acima relatadas
(fls. 01/17 dos presentes autos), as quais foram objeto
de análise da área técnica deste Tribunal de Contas consubstanciada na MT 955/2016 e ITR 76/2016. Porém, a
irregularidade acima tipificada não foi afastada pela área
técnica deste Tribunal de Contas também em grau de recurso
De acordo com a MT 955/2016 (fls. 107/112 do TC
13.332/15 o Balancete de Verificação encaminhado pelo recorrente apresenta diferença no total geral da conta
Restos a Pagar quando comparado ao Balancete de Verificação encaminhado na PCA 2012 (arquivo em CD), contrariando diversas normas brasileiras de contabilidade.
Confira: (fls. 107/112)
Buscando afastar as irregularidades apontadas em análise, a defesa apresentou justificativas com base em um novo Balancete de Verificação encaminhado (fls.220/237,
Processo TC 2630/2013), que altera os registros do Balancete de Verificação encaminhado na PCA.
O novo Balancete de Verificação (fls. 221) apresenta diferença no total geral da conta Restos a Pagar com relação
ao Balancete de Verificação encaminha na PCA (arquivo
em CD), conforme segue:
Entretanto, a alteração de registros contábeis na forma
que foi realizada não é o procedimento correto para corrigir a inconsistência apontada em análise. A correção de
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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A Lei Federal nº. 4.320/64 regulamenta em seu art. 101
as demonstrações contábeis que devem ser elaboradas
anualmente pelas entidades do setor público.

conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas. O resultado vai ser debitado ou creditado diretamente na conta do patrimônio líquido para que este fato, que tem como fato gerador exercícios anteriores, não distorça a apuração dos resultados do exercício
corrente.

[...]

[...]

Estas demonstrações contábeis apuradas anualmente
pelos jurisdicionados devem ser encaminhadas a esta
Corte de Contas, no prazo regimental desta Casa, e devem obrigatoriamente observar as normas constitucionais e infraconstitucionais, além das Normas Brasileiras
de Contabilidade e as Resoluções do Conselho Federal
de Contabilidade.

De acordo com as normas de contabilidade aplicadas ao
registro contábil das entidades e a elaboração das demonstrações contábeis, pode-se extrair que as demonstrações contábeis são elaboradas com base nos registros contábeis, e que estes devem ser realizados de forma tempestiva, e caso exista a necessidade de retificação de lançamentos por qualquer motivo, esta deve ser
realizada na data corrente e acompanhada de notas explicativas. Entretanto, a defesa não apresentou nenhuma prova de ter realizado a correção dos registros contábeis em conformidade com a norma vigente.

lançamentos deve obedecer à norma contábil vigente,
que estabelece as regras para correção dos lançamentos contábeis.

[...]
A Norma NBC T 16.5 (Resolução CFC nº. 1.132/08), que
trata do Registro Contábil nas entidades do setor público esclarece que os registros têm que ser realizados em
rigorosa ordem cronológica, obedecendo aos princípios
de contabilidade, validados por contabilistas e com base
em documentação hábil.
Além disso, todas as transações no setor público devem
ser reconhecidas e registradas integralmente no momento em que ocorrerem. Entretanto, quando houver
a necessidade de efetuar registros extemporâneos estes devem consignar, nos seus históricos, as datas efetivas das ocorrências e a razão do atraso, e são registrados na contabilidade na data da ciência do fato que não
foi registrado.
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

A falta de fidedignidade dos registros contábeis é gravíssima, pois altera o resultado patrimonial, facilita fraude, desvios e outros danos ao erário. Além disto, distorce informações que servem de base para a tomada de
decisão, principalmente, tratando-se de Instituto de Previdência, no que se refere ao monitoramento do equilíbrio atuarial.
Portanto, não é possível realizar análise contábil em documento que foi alterado em desacordo à norma vigente. Sendo assim, diante do exposto, PERMANECE A IRREGULARIDADE apontada em análise.
Justificativas apresentadas em sustentação oral/memorial de defesa (fls.157/158):
06. Em primeiro lugar, os documentos questionados pela
www.tce.es.gov.br

equipe técnica foram juntados nos autos originários (fls.
220/237, processo TC 2630/2013), e nenhum argumento
quando à contrariedade às referidas normas contábeis
foi suscitado na ocasião. Trata-se de argumento trazido
em sede recursal.
07. Segundo, outros fundamentos recursais relativos às
divergências no saldo da conta •’Restos a Pagar sequer
foram analisados, da mesma forma que os documentos
trazidos em anexo ao recurso de reconsideração não mereceram qualquer abordagem pela Manifestação Técnica
n. 955/2016.
08. Entende-se que mediante uma análise de tais argumentos e documentos o ponto poderá ser esclarecido.
Análise técnica:
O recorrente não apresentou fatos novos ou documentos inéditos em sustentação oral. Basicamente alega que
os documentos questionados pela equipe técnica foram
juntados ao TC 2630/2013 – PCA 2012 e que nenhum
argumento quanto à contrariedade as normas contábeis
foi suscitado na ocasião. Não assiste razão o recorrente.
Sustenta o recorrente que outros fundamentos recursais
relativos às divergências no saldo da conta “Restos a Pagar” não foram analisados, da mesma forma que os documentos trazidos em anexo ao recurso de reconsideração não mereceram qualquer abordagem pela Manifestação Técnica 955/2016. Consideram-se improcedentes
as alegações do recorrente.
É importante tecer que as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade não devem ser matérias
estranhas ao profissional responsável pela contabilidade. As referidas normas complementam alguns pontos
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018

121

ATOS DO PLENÁRIO

da legislação aplicável ao Setor Público e são imprescindíveis o seu conhecimento para uma eficiente atuação
do profissional frente a contabilidade do setor público.

Vila Velha, houve impacto no Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Financeiro e Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Portanto, é dever do profissional responsável pela contabilidade da Entidade/Órgão se orientar pelas normas
e resoluções de contabilidade vigentes no país, bem como acompanhar as suas atualizações independente de
pronunciamento desta Corte de Contas. Também é dever do gestor público zelar pela contabilidade do órgão,
pela correta aplicação dos bens e valores públicos sob
sua responsabilidade e pela correta elaboração das demonstrações contábeis que ao afinal assina.

Ressalta-se que as justificativas apresentadas em recurso
escrito e documentos correlatos foram examinadas pela área técnica deste Tribunal de Contas (MT 955/2016),
frisa-se à luz das Normas Brasileiras de Contabilidade,
que não preveem substituição de peças e demonstrações contábeis após exercício findo. No entanto, se houver necessidade de retificação de lançamentos contábeis, devem ser efetuados na data corrente e acompanhadas de notas explicativas (NBC T 16.5).

Ao contrário do que sustenta o recorrente, observou-se que os documentos encaminhados em resposta à citação foram analisados pela área técnica deste Tribunal
de Contas, tendo concluído a ICC 219/2014 que os valores e as justificativas apresentadas pela responsável não
conferem com os valores dos demonstrativos contábeis
(anexos 13, 15 e 17 da Lei 4.320/64) e Balancete de Verificação – 2012 que integram a Prestação de Contas Anual 2012., o que indubitavelmente contraria as Normas
Brasileiras De Contabilidade, no caso em análise a NBC T
16.5 – Registro Contábil e NBC T 16.6 – Demonstrações
Contábeis.

Por meio da MT 955/2016 (fls. 108) verificou-se que o
saldo da conta Restos a Pagar evidenciada no Balancete de Verificação encaminhado pelo recorrente diverge
em R$ 35.514,92 do saldo total da conta Restos a Pagar evidenciado do Balancete de Verificação encaminhado na PCA 2012, indicando que houve substituição pelo
IPASVVE de demonstração contábil após exercício findo
de 2012, sendo esta prática incompatível com as normas
brasileiras de contabilidade e instrumentos jurídicos vigentes no Brasil conforme relatado na referida manifestação técnica.

É importante tecer que as Demonstrações Contábeis são
elaboradas a partir dos saldos das contas evidenciadas
no Balancete de Verificação ao final de cada exercício.
No caso em análise, o exercício de 2012. Desta feita, se
houver modificação em qualquer saldo das contas evidenciadas no balancete de verificação do encerramento
do exercício, inclusive a conta Restos a Pagar, o resultado espelhado das demonstrações contábeis é passível de
alteração. Em se tratando do Instituto de Previdência de

Destaca-se que acompanhamos na presente análise o
posicionamento da área técnica deste Tribunal de Contas e entendemos que a falta de fidedignidade dos registros contábeis é de natureza gravíssima:
A falta de fidedignidade dos registros contábeis é gravíssima, pois altera o resultado patrimonial, facilita
fraude, desvios e outros danos ao erário. Além disto,
distorce informações que servem de base para a tomada de decisão, principalmente, tratando-se de Instituto
de Previdência, no que se refere ao monitoramento do
www.tce.es.gov.br

equilíbrio atuarial. (grifo nosso)
Face todo o exposto, considerando a divergência no saldo da conta restos a pagar apontada no RTC 278/2014,
entre os anexos da Lei 4.320/64 e o Balancete de Verificação, considerando que a defesa não apresentou nenhuma prova de realização de correção de registros contábeis em conformidade com as normas brasileiras de
contabilidade vigentes à época, considerando que em
sustentação oral o recorrente não apresentou fatos novos ou documentos inéditos, somos pelo não acolhimento das razões recursais apresentadas, ratificamos
o entendimento consubstanciado na MT 955/2016 e
contrários à reforma do Acórdão TC 1053/2015.
2. Acúmulo de saldo nas contas da Dívida Flutuante
(item II.I.3.1.2 da MT 955/2016 - TC 13.332/15 correspondente aos itens 3.5 da ICC 219/2014 e 3.3.1.4 do RTC
278/2014 – TC 2.630- apenso).
Base legal: Arts. 85, 87, 88, 89, 92, 93, 101, 103 da Lei
4.320/64
Conforme relatado na manifestação técnica de recursos (MT 955/2016), tomando por base os fatos narrados no RTC 278/2014 e na ICC 219/2014 todos do TC
2.630/2013 –apenso, foi verificado acúmulo de saldo nas
contas da dívida Flutuante.
Consta na MT 955/16:
Que em análise ao Demonstrativo da Dívida Flutuante
(Anexo 17, fls. 54-55), ao Balancete de Verificação (DVD),
e ao Balanço Patrimonial (Anexo 14, fl. 49), constataram-se valores e consignações sem recolhimento a quem de
direito.
Na data do encerramento do exercício, poder-se-ia admitir apenas a pendência de saldo referente ao mês de
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dezembro/2012. Entretanto, de acordo com o detalhamento a seguir, as contas apresentam acúmulo de saldo;
perpetuando-se no Passivo Financeiro.
[...]
Devidamente citada a gestora apresentou justificativas,
mas aquelas não foram aceitas por este Tribunal de Contas, conforme conclui a ICC 219/2014 nos seguintes termos:
Assim, considerando que houve acúmulo, no valor de R$
263.877,27, na Dívida Flutuante; conclui-se pela IRREGULARIDADE deste item.
Inconformado com a decisão desta Corte de Contas manifestada no Acordão TC 1053/2015 – Plenário, a responsável interpôs recurso de reconsideração juntando
às fls.7/10 do processo em epígrafe as justificativas pertinentes a irregularidade ora examinada.
As justificativas apresentadas pelo recorrente foram objeto de análise por este Tribunal de Contas, tendo sido a
irregularidade mantida nos termos da MT 955/2016, a
seguir transcrita:
Quanto à conta Salários Não Reclamados, com acúmulo
de saldo de R$193.800,68(referente aos meses anteriores a dezembro/2012), a Gestora encaminhou o Razão
de Contabilidade da conta Salários não Reclamados do
exercício de 2012 (fls.81/83), com o nome dos credores
das contas. Desta forma considera-se comprovado o motivo do acúmulo de saldo na conta Salários não Reclamados da Dívida Flutuante.
A gestora encaminhou também o Demonstrativo da Dívida Flutuante e o Razão de Contabilidade do exercício
de 2013, comprovando o pagamento das consignações
de exercícios anteriores retidas dos servidores e pensio-

nistas. Entretanto, a Gestora não explicou o motivo do
não repasse no exercício de 2012 das referidas consignações, no valor total de R$ 70.076,59 (R$ 263.877,27 – R$
193.800,68), e nem informou os seus exercícios de competência. O fato das consignações terem sido pagas no
exercício de 2013 não afasta a grave irregularidade cometida no exercício em análise.
O não repasse dos descontos relativos às consignações
fere o princípio da moralidade administrativa. Isso porque, os servidores e pensionistas acreditam que o IPVV repassará para as Instituições os valores mensalmente descontados de seus contracheques. As consignações
configuram o ato pelo qual se faz o desconto de determinada importância na folha mensal de pagamento dos
servidores públicos, em face de obrigações contraídas de
terceiros devidamente habilitados. Deste conceito depreende-se que os recursos referidos são de propriedade dos consignados, ou seja, dos servidores e pensionistas do IPVV, que como intermediário deve tão somente
proceder o desconto para destinar os recursos aos consignatários.
Sendo assim, PERMANECE A IRREGULARIDADE apontada em análise, no que tange ao não repasse no exercício
de 2012 das consignações retidas de exercícios anteriores ao valor total de R$ 70.076,59.
Justificativas apresentadas em sustentação oral/memorial de defesa (fls.158/160):
09. No que diz respeito ao segundo apontamento - acúmulo de saldo nas contas da Dívida Flutuante - a Manifestação Técnica n.955/2016 considerou saneado o item
em questão no que diz respeito aos salários não reclamados:
www.tce.es.gov.br

[...]
10. Em que pese a equipe técnica ter observado que outras consignações teriam sido regularizadas no final do
exercício de 2013, sugeriu a manutenção da irregularidade.
11. Sobre o ponto em apreço; deve-se ressaltar que a
pendência remanescente foi regularizada no exercício
2013, evidenciando que a inconsistência não constitui
ponto insanável.
012. No entanto, caso se mantenha o apontamento, o
que não se espera, a irregularidade em questão não
impede a aprovação das contas com ressalvas, tal como já fez o TCEES em outros casos em que o acúmulo de saldo na Dívida Flutuante era uma irregularidade:
[...]
013 Portanto, entende-se que o item analisado admite o
afastamento, ainda que com ressalvas.
Análise das justificativas
Preliminarmente registra-se que em sustentação oral o
recorrente não apresentou fatos novos ou documentos
inéditos quanto ao presente item.
Afirma o recorrente que a Manifestação Técnica
955/2016 considerou saneada a inconsistência de salários não reclamados no total do acúmulo de saldo nas
contas evidenciadas no Demonstrativo da Dívida Flutuante. Assiste razão à recorrente conforme se comprova
às fls. 118 do TC 13.332/15.
Alega a recorrente que embora a equipe técnica observou que outras consignações teriam sido regularizadas
no final do exercício de 2013, sugeriu a manutenção da
irregularidade.
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Observou-se que a recorrente apresentou o razão de
contabilidade referente ao exercício de 2013 das contas contábeis do passivo financeiro do Instituto de Previdência e o Demonstrativo da Dívida Flutuante – Exercício 2013, quando da interposição do recurso de reconsideração em novembro de 2016, tendo sido estes documentos objeto de análise pela área técnica conforme verificou-se pela MT 916/2015 (fls. 118 do TC 13.332/15).
Embora a recorrente tenha apresentado razão de contabilidade – exercício de 2013, ressalva-se que não foram
juntadas ao recurso de reconsideração interposto, provas documentais externas ao controle contábil do Instituto de Previdência onde possa ser comprovada a efetiva
regularização ainda que no exercício de 2013 das consignações devidas e não pagas ao final de 2012, como por
exemplo: extratos bancários e respectivas conciliações
bancárias, guias de recolhimento das consignações, ordens bancários ou documentos similares, contendo nome dos credores das consignações, histórico, data e valor e pago.
Verificou-se que a irregularidade ora examinada foi mantida no recurso de reconsideração peticionado, pois conforme MT 955/2016 a gestora não explicou o motivo
do não repasse no exercício de 2012 das consignações,
no valor total de R$ 70.076,59, e nem informou os seus
exercícios de competência. Confira (fls. 118).
A gestora encaminhou também o Demonstrativo da Dívida Flutuante e o razão de contabilidade do Exercício de
2013, comprovando o pagamento das consignações de
exercícios anteriores retidas dos servidores e pensionistas. Entretanto, a Gestora não explicou o motivo do não
repasse no exercício de 2012 das consignações, no valor
total de R$ 70.076,59 (R$ 263.877,27 – R$ 193.800,68) e

nem informou os seus exercícios de competência. (grifo nosso)
Quanto a ausência de motivação para o não recolhimento das consignações demonstradas na tabela anexada às
fls.113 dos presentes autos, a recorrente simplesmente
alega em sustentação oral que “a pendência remanescente foi regularizada no exercício 2013”, evidenciando
que a inconsistência não constitui ponto insanável. Discordamos das alegações do recorrente.
Observa-se que é intempestivo o recolhimento das consignações pela gestora. Segundo a MT 933/2016 a responsável justificou quando em resposta a citação que
os saldos existentes na Dívida Flutuante referem-se às
retenções na folha de pagamento de dezembro/2011
e 13º, sendo pagos em 10/01/2013. (fls. 113 do TC
13.332/2015).
Frisa-se que em sustentação oral a recorrente não juntou provas documentais comprovando qualquer recolhimento de consignações, tendo apenas apresentado como meio de prova em anexo à época da interposição do
recurso, o razão contábil de contas do passivo financeiro e demonstrativo da dívida flutuante, todos do exercício de 2013. No entanto, ainda que a recorrente tivesse comprovado satisfatoriamente o recolhimento em janeiro de 2013, de consignações de exercícios anteriores
(2011/2012) tal fato não tem o condão de modificar a
decisão deste Tribunal de Contas.
Ressalta-se que acompanhamos na presente manifestação o entendimento da área técnica deste Tribunal de
Contas, quanto ao fato das consignações por ventura terem sido pagas no exercício de 2013 não afasta a grave
irregularidade cometida no exercício em análise, conforme relatado na MT 933/2016, a seguir transcrito:
www.tce.es.gov.br

O não repasse dos descontos relativos às consignações
fere o princípio da moralidade administrativa. Isso porque, os servidores e pensionistas acreditam que o IPVV repassará para as Instituições os valores mensalmente descontados de seus contracheques. As consignações
configuram o ato pelo qual se faz o desconto de determinada importância na folha mensal de pagamento dos
servidores públicos, em face de obrigações contraídas de
terceiros devidamente habilitados. Deste conceito depreende-se que os recursos referidos são de propriedade dos consignados, ou seja, dos servidores e pensionistas do IPVV, que como intermediário deve tão somente
proceder o desconto para destinar os recursos aos consignatários.
O fato das consignações terem sido pagas no exercício
de 2013 não afasta a grave irregularidade cometida no
exercício em análise. (grifo nosso)
Registra-se que os maiores credores das consignações
retidas dos servidores e não repassadas a quem de direito pelo IPASVVE ao final do exercício de 2012 são: Santa Mônica Saúde - IPASVVE: R$ 22.873,51; Plano de Saúde Santa Casa – IPASVVE: R$ 21.362,26 ; e Banco BMG –
Empréstimo IPASVVE: R$ 15.427,69.
Na análise empreendida com base nas justificativas
apresentadas e documentos disponíveis nos autos (TC
13.332/15 e 2.630/13- apenso) restou demonstrado
que a gestora não recolheu tempestivamente as consignações retidas dos servidores sob a responsabilidade do Instituto de Previdência de Vila Velha ao final de
2012, além de não ficar comprovado em sustentação
oral o recolhimento das consignações retidas de exercícios anteriores no montante de R$ 70.076,59, conforme apurado na MT 933/2016 (fls. 118), causando prejuíSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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zo irreparável aos credores das consignações, ao próprio
Instituto de Previdência de Vila Velha, caso tenha havido incidência de juros e multa em decorrência do atraso do recolhimento das consignações, e insegurança aos
segurados do Instituto de Previdência quanto aos valores consignados em folha de pagamento.

vas, as quais foram reproduzidas na MT 955/2016 (fls.
120 do TC 13.332/15). Após análise empreendida concluiu a área técnica pela manutenção da irregularidade apontada no RTC 278/2014, conforme manifestado
na ICC 219/2014 nos seguintes termos: (fls. 122 do TC
13.332/2015 e fls. 318 do TC 2.630/2018 – apenso):

Face todo o exposto, concluímos pela manutenção da
irregularidade do presente item e pela manutenção do
Acórdão TC 1053/2015- Plenário.

Assim, novos cálculos foram efetuados, constatando-se
que restou excedente o montante de R$ 150.333,66, correspondente a 0,1969%; conforme demonstrado a seguir:

3 Descumprimento do limite legal dos gastos com a administração do RPPS (item II.III.3.1.3 da MT 955/2016
- TC 13.332/15 correspondente aos itens 3.6 da ICC
219/2014 e 4.1.1 do RTC 278/2014 – TC 2.630- apenso).
Base normativa: Art. 201 da Constituição Federal/1988,
art. 1º, III, e 6º, VIII, da Lei 9.717/1998; art. 15 da Portaria MPS nº 402/2008; e arts. 101 e 109 da Resolução TC
182/2002 (RITCEES).
Foi indicado na MT 955/2016 e de acordo com o RTC
278/2014 que a despesa liquidada (R$1.677.401,60),
excetuando-se à destinada aos benefícios previdenciários, representa 2,68% da base de cálculo (R$
62.541.372,11); indicando descumprimento ao limite de
2% (R$ 1.250.827,44) previsto no art. 15 da Portaria MPS
402/2008.
A equipe técnica deste Tribunal de Contas em análise inicial constatou que as despesas administrativas liquidadas
em 2012 excederam em R$ 426.574,16 (1.677.401,60
– 1.250.827,44) o limite de 2%, correspondente a 0,68%;
conforme demonstrado às fls.119/120 dos presentes autos.
Devidamente citada a gestora encaminhou justificati-

[...]
Assim, conclui-se pela IRREGULARIDADE deste item.
Acompanhado a área técnica a irregularidade em epígrafe foi mantida por esta Corte de Contas, conforme Acórdão TC 1053/2015 – Plenário, acostado às fls. 377 do
Proc. TC 2.630/2013 – apenso.
Inconformado com o julgamento deste Tribunal de Contas, a recorrente peticionou o presente recurso. Assim,
os fundamentos de fato e direito apresentados às fls.
11/15 foram analisados pelo corpo técnico deste Tribunal de Contas, sendo mantida a irregularidade no recurso interposto, conforme termos e conclusões da MT
955/2016(fls. 127/129), in verbis:
Em sua defesa, a gestora alega que os gastos administrativos foram elevados devido à mudança de sede do Instituto, que exigiu a utilização de recursos para locação,
aquisição de equipamentos, mobiliários, serviços de rede e outros.
Alega também, que haveria sobra de custeio do exercício
anterior, no valor de R$ 147.162,59, suficiente para cobrir os gastos realizados acima do limite de 2% das despesas administrativas.
www.tce.es.gov.br

Entretanto, a gestora não apresentou documentação
comprobatória de que realmente acorreu a mudança de
sede no exercício de 2012. Não constam dos autos contrato de locação, projeto de reforma, ou qualquer outro
documento que justifique os gastos no exercício.
Apesar da gestora não ter evidenciado quais as contas
bancárias que movimentaram as despesas administrativas, foi possível verificar no Balancete de Verificação
a existência de duas contas de custeio (fls. 220 Processo TC2630/2013),que somadas totalizam o valor de R$
109.201,87, insuficiente para cobrir o valor gasto acima
do limite legal de 2%, estabelecido para despesas com
administração do Instituto, conforme demonstrado a seguir:
[...]
Posteriormente, seria necessário abater deste saldo bancário as despesas administrativas executadas em 2011 e
que foram inscritas em restos a pagar.
Portanto, mesmo considerando o saldo das contas de
custeio como reserva para custear os gastos acima do limite legal, o IPVV ultrapassou em R$ 37.945,72 o limite máximo de 2% estabelecido para gastos com administração.
Além disto, não foram identificadas as contas bancárias que movimentaram as despesas administrativas para abatimento do saldo bancário que foi repassado do
exercício de 2011 para 2012. Também não foram identificadas as despesas que foram realizadas com o saldo de
2011, pois de acordo com o SISAUD/2012 tais despesas
deveriam ser realizadas na Fonte 540 – Recursos de Superávit da Taxa de Administração, conforme Resolução
TCE-ES 174/2002.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Por fim, este superávit financeiro apurado deveria ter sido executado em 2012 na fonte 540, para não ser computado nas despesas administrativas do exercício.
Diante do exposto, PERMANECE A IRREGULARIDADE
apontada em análise.
Justificativas apresentadas em sustentação oral/memorial de defesa (fls.160/163):
014. O terceiro e último item refere-se a um suposto descumprimento do limite legal dos gastos com a administração do RPPS. A esse respeito, a Manifestação Técnica
n. 955/2016 considerou insuficientes as razões recursais
articuladas pela Recorrente, mantendo o item como irregular.
015. Considerou que não foi trazida documentação comprobatória no sentido de demonstrar a elevação de gastos para a mudança da sede do Instituto:
[...]
016. Inicialmente, a Manifestação Técnica n. 955/2016
não abordou a divergência levantada nas razões recursais no que diz respeito ao total das despesas administrativas apuradas pela área técnica: entende-se, com base no que consta à fl. 153 dos autos TC-2630/2013, e tomando-se por referência os valores efetivamente liquidados, que o valor correto seria R$ 1.670.596.05 e não
R$ 1.677.401,60.
017. Em segundo lugar, a Recorrente logrou êxito em obter a cópia do contrato de locação, cópia em anexo (doc.
01), demonstrando-se que houve a mudança da sede do
Instituto, justificando os gastos no exercício.
018. Comprovada a mudança da sede do Instituto, é notório que tal circunstância acarretou gastos extraordinários, entre eles gastos para aquisição de equipamentos,

no montante de R$ 229.745,67 (duzentos e vinte e nove
mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). O próprio acórdão recorrido registrou surpresa em relacão a tais gastos:
[...]
019. As referidas despesas com equipamentos e materiais permanentes se trataram de gastos extraordinários em razão da mudança da sede física do Instituto de
Previdência. O Instituto utilizava uma estrutura do próprio Município de Vila Velha e, no primeiro semestre de
2012, passou a ter que alugar outro local para exercer
suas atividades, como demonstra o contrato juntado.
020 Tal mudança exigiu a utilização de recursos para locação, aquisição de equipamentos, mobiliário, serviços
de rede, entre outros necessários para o exercício das
atividades do Instituto.
021 Como é possível observar na declaração contida à fl.
56 dos autos TC-2630/2013, foi acrescido ao patrimônio
do Instituto o valor de R$ 228.713,67 (duzentos e vinte e
oito mil, setecentos e treze reais e sessenta e sete centavos) referente a equipamentos e bens em 2012. À fl. 82
e seguintes dos citados autos, constantes do relatório de
inventário, observa-se que diversos equipamentos como
mesas, mesas de reunião, cadeiras, fiação, calhas, armários, gaveteiros, estantes, arquivos, suporte para CPU,
computadores, nobreaks, monitores, ar condicionado,
entre outros, foram utilizados para readequar as estruturas físicas do Instituto em razão da mudança de sua sede.
022 Além de tais considerações, a equipe técnica reputou que a sobra de custeio do exercício anterior, outro
argumento recursal trazido pela Recorrente para justificar as despesas além do teto, seria insuficiente para cowww.tce.es.gov.br

brir os gastos acima do limite, remanescendo o valor de
R$ 37.945.72 (trinta e sete mil, novecentos e quarenta
e cinco reais e setenta e dois centavos). Trata-se de percentual ínfimo, que representa em um gasto acima do limite de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento).
023 No entanto, conforme ressaltado acima, trataram-se
de gastos que tiveram a finalidade de aquisição de equipamentos e readequação da estrutura física do Instituto.
024 Ademais, na hipótese dos autos, o eventual excesso,
que foi irrisório, não foi custeado com recursos do regime próprio para custeio de despesas administrativas.
Para suprir tais despesas, foram realizados resgates de
recursos da conta de custeio, Banco do Brasil, 109400-9,
com demonstra o extrato em anexo (doc. 02).
025. Por fim, chama-se atenção que há precedente do
TCEES, cópia em anexo (doc. 03), também julgando as
contas do IPAS de Vila Velha, referente ao exercício de
2011, em que se aprovou as contas quando constatado
que não houve aplicação de recursos do regime próprio
para despesas administrativas.
026 Por todo o exposto é que se pede que essa Egrégia
Corte de Contas acolha os fundamentos da Recorrente
trazidos na presente sustentação oral e na documentação complementar acostada, para APROVAR as contas
da Recorrente, afastando as irregularidades, ou, subsidiariamente, para APROVAR COM RESSALVAS.
027Essa última hipótese encontra amparo na Lei Complementar n. 621/2012 do Estado do Espírito Santo, que
assim dispõe:
[...]
028 Nobres Conselheiros, os autos não retratam nenhum dano ao erário, desfalque ou infração de natureza
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grave que comprometa a lisura dos atos praticados pela
Manifestante, razão pela qual pugna-se pela sua aprovação, ainda que com ressalvas.
Análise das justificativas
Preliminarmente o recorrente sustenta, tomando-se por referência os valores efetivamente liquidados,
que o valor correto das despesas administrativas seria
R$1.670.596.05 (fls. 153 do TC 2.630/2013) e não o valor de R$ 1.677.401,60 apurado pela área técnica deste Tribunal de Contas demonstrado às fls. 120 do TC
1.333/2015. Com razão a recorrente.
Verificou-se por intermédio do Demonstrativo da Despesa por Função e Subfunção – Exercício de 2012, acostado às fls. 153 do TC 2.630/2013 – apenso, que o valor total liquidado na função 09 - Previdência Social, Subfunção 122 – Administração Geral totaliza R$ 1.670.596,05
no exercício de 2012, conforme sustenta o recorrente.
Em seguida a Recorrente argumenta que a cópia do contrato de locação em anexo (doc. 01) demonstra que houve a mudança da sede do Instituto, justificando os gastos no exercício. Discordamos das alegações do recorrente. O contrato de locação de imóvel comercial por si
só não justifica os elevados gastos do exercício, na dotação 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoas
Jurídicas.
Ressalva-se que a cópia do contrato de locação apresentado pela recorrente encontra-se parcialmente imprestável do que pretende a comprovação do recorrente, pois contém folhas ilegíveis e incompletas (fls.
165/170 do TC 13.332/2015), dificultando a análise das
cláusulas contratuais do referido contrato.
Com as devidas ressalvas, examinou-se o contrato de lo-

cação anexado como meio de prova pelo recorrente (fls.
165/170) e não foi constatada cláusula contratual onde
expresse textualmente a finalidade pública do imóvel locado pelo Instituto de Previdência. De acordo com cláusula primeira, o objeto do contrato destina-se a locação
de uma loja comercial: (fls. 165)
O objeto do presente Contrato consta da locação de 01
(uma) Loja Comercial, situada na Rua Cabo Ailson Simões, nº 536, térreo, Centro, Vila Velha – ES, com as seguintes características, terreno com área total de 537
m2, 02(duas) salas, 02 (dois) banheiros, 01 (um) mezanino, 01 (uma) dispensa e vaga de garagem rotativa.
Ainda que o contrato de locação disponível para exame
contivesse clausula onde constasse que o imóvel se destinava à nova sede do Instituto de Previdência de Vila Velha, aquele isoladamente não justifica o gasto com
Serviços de Terceiros – PJ no montante de R$ 369.501,59,
evidenciado na tabela “Demonstrativo de Gastos Administrativos do RPPS” de autoria da área técnica deste Tribunal de Contas (fls. 120 do TC 1.332/2015).
Por meio das cláusulas contratuais 3ª – Do valor e do
reajustamento e 4ª - Do início, da vigência e da duração
do contrato, observou-se que o valor a ser pago com
locação no exercício de 2012, seria no máximo de R$
60.000,00, correspondente aos meses de julho/2012 a
dezembro/2012 na dotação 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoas Jurídicas (cláusula 5ª – Dos recursos orçamentários). Desta forma perdura de documentação comprobatória eventuais gastos com mudança
de se do Instituto de Previdência de Vila Velha no montante de R$ 309.501,59 (R$ 369.501,59 – R$ 60.000).
Em seguida alega a recorrente que a mudança da sede
do Instituto acarretou gastos extraordinários, entre eles
www.tce.es.gov.br

gastos para aquisição de equipamentos, no montante de
R$ 229.745,67 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e
quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) e que
o próprio acórdão recorrido registrou surpresa em relação a tais gastos.
Destaca-se que em sustentação oral não foram juntadas
provas documentais comprovando os gastos com equipamentos e material permanente conforme alega a recorrente. Entende-se que a surpresa desta Corte de Contas alegada pela recorrente não constitui prova documental para comprovar despesas realizadas com material permanente pelo Instituto de Previdência
Alega a recorrente que as despesas com equipamentos
e materiais permanentes se trataram de gastos extraordinários em razão da mudança da sede física do Instituto de Previdência. O Instituto utilizava uma estrutura do
próprio Município de Vila Velha e, no primeiro semestre
de 2012, passou a ter que alugar outro local para exercer
suas atividades..
Entende-se que os gastos extraordinários em razão da
mudança da sede física do Instituto de Previdência, frisa-se, não foram devidamente demonstrados pelo recorrente. Conforme relatado o contrato anexado pelo recorrente não demonstra a que se destinava o imóvel alugado, sendo aliás, o início da vigência do contrato a partir de 01/07/2012 e não sendo no primeiro semestre de
2012 que o Instituto de Previdência alugou outro local
para exercer suas atividades, conforme argumenta o recorrente.
Alega ainda a recorrente que foi acrescido ao patrimônio
do Instituto o valor de R$ 228.713,67 (duzentos e vinte e
oito mil, setecentos e treze reais e sessenta e sete centavos) referente a equipamentos e bens em 2012. Isto é faSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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to. Mas não ficou devidamente comprovado em sustentação oral que toda aquisição de equipamentos e bens
em 2012 no valor de R$ R$ 228.713,67 destinava a readequar as estruturas físicas do Instituto em razão da
mudança de sua sede.
Sustenta a recorrente que diversos equipamentos como
mesas, mesas de reunião, cadeiras, fiação, calhas, armários, gaveteiros, estantes, arquivos, suporte para CPU,
computadores, nobreaks, monitores, ar condicionado,
entre outros, foram utilizados para readequar as estruturas físicas do Instituto em razão da mudança de sua sede, conforme relatório de inventário às fls. 82 e seguintes do TC 2.630/20123.
Por meio do inventário de bens móveis acostado às fls.
82/103 do TC 2.630/2012, verificou-se que no período
compreendido de julho a dezembro/2012, época em que
segundo o recorrente teria sido instalada a nova sede da
Autarquia, foram adquiridos pelo Instituto de Previdência equipamentos e materiais permanentes no total de
R$105.170,07, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela: Aquisição de bens móveis – julho a dezembro/2012
Nº Patrimônio
273295
2733296
2725381
2726382
2727383
2539384
2540385
2586460
2737462
2542466
2543467
2738468
2739469

Data aquisição
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012

Valor Em R$
1231,67
1231,67
46,33
46,33
46,33
46,33
46,33
1353,27
1480,09
46,33
46,33
1480,09
1480,09

2503474
2504475
2506476
2506477
2504478
2508479
2509480
2510481
2511482
2660483
2661484
2662486
2745487
2588488
2743489
2641490
2642491
2643492
2644493
2609494
2610495
2611497
2612498
2613499
2614500
2569501
2570502
2571503
2572504
2615505
2744506
2616507
2617508
2663511
2664512
2587513
2734514
2735515
2736516
2541519
2618520
2670525
2671525

27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
18/07/2012
18/07/2012
17/08/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
26/07/2012
26/07/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
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641,03
641,03
641,03
641,03
641,03
641,03
641,03
641,03
641,03
447,76
447,76
235,89
46,33
1353,27
596,73
373,52
373,52
373,52
373,52
809,1
809,1
809,1
809,1
809,1
809,1
96,41
96,41
96,41
96,41
809,1
1535,49
809,1
809,1
1234,46
1234,46
1353,27
1231,67
1231,67
1231,67
46,33
809,1
1887,43
2735,72

2672527
2673528
2674529
2674530
2676531
2677532
2678533
2679534
2680535
2681536
2682537
2683538
2684539
2685540
2686541
2687542
2688543
2689544
26590545
2691546
2692547
2693548
2694549
2695550
2696551
2697552
2698553
2699554
2700500
2701556
2702557
2703558
2704559
2705560
2706561
2707562
2708563
2709564
2710565
2711566
2711566
2711566
2714569

28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012

1398,83
3796,83
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
297,15
2838,2
2838,2
2838,2
2838,2
2838,2
2838,2
2838,2
2838,2
2838,2
2838,2
2838,2
2838,2
711,41
711,41
711,41
711,41
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2715570
2716571
2717572
2718573
2719574
2720575
2721576
2722577
2667579
2668550
2665581
2666582
2669583
2746584
Total

28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
19/07/2012
19/07/2012
19/07/2012
19/07/2012
16/08/2012
27/12/2012

711,41
711,41
711,41
711,41
711,41
711,41
620,48
620,48
1409,58
1409,58
2114,37
2114,37
433,12
1480,09
105.170,07

Fonte: relatório de inventário do IPASVE, TC 2.630/2013;
PCA 2012
Considerando as aquisições de bens listados na tabela
acima no total de R$ 105.170,07, nota-se que o montante de R$ 123.543,60 (R$ 228.713,67 -105.170,07) corresponde a equipamentos e materiais permanentes adquiridos anteriormente a julho de 2012, indicando que nem
todo o montante de R$ 228.713,67 justificado pelo recorrente, destinava-se especificamente a adequação
das estruturas físicas do Instituto de Previdência em razão da mudança de sua sede.
Prosseguindo, verificou-se que a responsável, quando
da interposição do recurso de reconsideração, justificou
existência de sobra e recursos de custeio do exercício de
2011, no montante de R$ 147.162,49, como suficiente
para cobrir os gastos realizados acima do limite de 2%
das despesas administrativas. (fls.12/15). Após análise
efetuada, a área técnica deste Tribunal de Contas apurou, com base no balancete de verificação (fls. 220 do
Proc. TC 2.630/2013), que as contas somadas totalizam
o valor de R$ 109.216,87, sendo este valor insuficiente

para cobrir o valor de R$ 37.945,72 gasto acima do limite
legal de 2%. Confira (fls. 128 do TC 13.332/15).
Apesar da gestora não ter evidenciado quais as contas
bancárias que movimentaram as despesas administrativas, foi possível verificar no Balancete de Verificação
a existência de duas contas de custeio (fls. 220 Processo TC2630/2013), que somadas totalizam o valor de R$
109.2016,87, insuficiente para cobrir o valor gasto acima
do limite legal de 2%, estabelecido para despesas com
administração do Instituto, conforme demonstrado a seguir:
Em sustentação oral, argumenta a recorrente que o
eventual excesso, não foi custeado com recursos do regime próprio para custeio de despesas administrativas
e que para suprir tais despesas, foram realizados resgates de recursos da conta de custeio, Banco do Brasil,
109400-9, como demonstra o extrato em anexo (doc. 02;
fls.172 do TC 13.332/2015).
Ressalva-se que o recorrente não apresentou conciliação
bancária da conta, Investimentos Fundo Mensal; Banco
do Brasil, 109400-9 conta 109400-9 – IPVV- Taxa Administração e não apresentou o extrato bancário e conciliação bancária da conta movimento Banco do Brasil
Custeio 109400-9, cujo saldo em 31/12/2011 era igual
a R$ 103.094,21 (fls. 220 do TC 2.630/2013 – apenso).
Analisou-se o extrato da conta Investimentos Fundo
Mensal; Banco do Brasil, 109400-9 encaminhada em
anexa aos memoriais (fls. 172) e constatou-se que a referida conta não demonstra sobra de custeio de exercício anterior (31/12/2011) conforme justificado pelo
recorrente com base no inciso III da Portaria MPS Nº
402/2008 e na LC 22/2012 que reorganizou o RPPS de
Vila Velha (fls. 12/13 do TC 13.332/2015.).
www.tce.es.gov.br

Verificou-se que a conta investimentos supra citada,
evidencia saldo anterior (30/11/2012) no valor de R$
330.190,03, resgastes de R$ 257.150,27 em dezembro de 2012 e saldo atual (31/12/2012) no valor de
R$ 1.977.236.94. Porém, o extrato bancário da conta 109400-9 – IPVV- Taxa Administração- Investimentos fundo mensal, não demonstra saldo de custeio em
31/12/2011.
Constatou-se ainda pelo Balancete de Verificação disponível nos autos (fls. 220 do TC 2.630/2013- apenso) que o
saldo do ano anterior (2011) da conta bancária 1094009 – IPVV- Taxa Administração- Investimentos fundo era
igual a zero, não havendo sobra de custeio na referida
conta para arcar com despesas administrativas do RPPS
de Vila Velha no exercício de 2012. Desta forma, o extrato da conta Investimentos Fundo Mensal; Banco do Brasil, 109400-9 disponível nos autos não supre a ausência
de prova documental indicada na Manifestação Técnica
955/2018(fls.128).
Foi destacado na MT 955/2016 que seria ainda necessário abater deste saldo bancário, ou seja dos R$
109.216,87 (sobra do custeio do ano anterior) as despesas administrativas executadas em 2011 e que foram inscritas em restos a pagar. Por meio do Balancete de Verificação (fls. 221 do TC 2.630/2013) verificou-se que a
conta restos a pagar demonstra saldo do exercício anterior (31/12/2011) no valor de R$ 128.291,64 e saldo
de R$35.514,9 em 31/12/2012, sendo a sobra de custeio
em 31/12/2011 insuficiente para pagamento do restos a
pagar daquele exercício. Destaca-se que não houve qualquer pronunciamento do recorrente quanto ao saldo de
restos a pagar existente em 2011, apesar do alerta expresso na MT 933/2015, tendo o recorrente se limitado
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a falar da sobra em recursos de custeio ao final do exercício de 2011.
Observou-se ainda que o recorrente não identificou em
sustentação oral as contas bancárias que movimentaram
as despesas administrativas para dedução do saldo bancário que foi repassado de 2011 para 2012, não atendendo integralmente a Manifestação Técnica 955/2016, conforme a seguir:
Além disto, não foram identificadas as contas bancárias que movimentaram as Despesas administrativas para abatimento do saldo bancário que foi repassado do
exercício de 2011 para 2012. Também não foram identificadas as despesas que foram realizadas com o saldo de
2011, pois de acordo com o SISAUD/2012 tais despesas
deveriam ser realizadas na Fonte 540 – Recursos de Superávit da Taxa de Administração, conforme Resolução
TCE-ES 174/2002.
Por fim, este superávit financeiro apurado deveria ter sido executado em 2012 na fonte 540, para não ser computado nas despesas administrativas do exercício.
Considerando as justificativas apresentadas em sustentação oral e memoriais anexos, considerando no art. 15
da Portaria MPS 402/2008, revisou-se os cálculos apresentados às fls. 128 do TC 13.332/2015 (MT 955/2016)
e apurou-se um gasto no valor de R$34.311,24 em despesas administrativas pelo Instituto de Previdência, acima do limite, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 02 – Gastos com despesas administrativas x sobra de custeios
CONTA CORRENTE
Banestes nº 12163101
Banco do Brasil nº 109400-9
total sobra de custeio (A )

SALDO NO INÍCIO DE 2012
6.122,66
103.094,21
109.216,87

(-) restos a pagar
(*)
valor de gastos excedente em 2012
143.528,11
D (C - B)
limite de 2% (fls. 318 TC 2.630/13) (B ) 1.527.067,94
total das despesas administrativas (fls. 1.670.596,05
153 TC 2.630/13) (C )
Gasto acima do limite ( E) = (D) - (A)
34.311,24

1 CONHECER do presente Recurso;
2 NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Reconsideração para, no mérito, manter incólume o teor do
ACÓRDÃO TC 1053/2015 – Plenário dando-se ciência ao
interessado;

Fonte; TC 13.332/15 – Recurso e TC 2.630/2013 – PCA
2012

3 ARQUIVAR após o trânsito em julgado.

Com base na tabela acima e de acordo com o apontado na MT 955/16 e na ICC 219/2014 (fls. 318 do TC
2.630/2013 verifica-se que o Instituto de Previdência de
Vila Velha excedeu em R$ 34.311,24 o limite legal de R$
1.527.067,94 com gastos com a administração do RPPS
no exercício de 2012.

Relator

CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando-se as argumentações
apresentadas em sustentação oral e memoriais em
anexo, acompanhamos integralmente a conclusão inserta na Manifestação Técnica 955/2015 (fls. 129 do TC
13.332/2015) e a Instrução Técnica de Recurso 076/20161, opinando-se pelo NÃO PROVIMENTO do Recurso no
que tange à reforma do Acórdão TC 1053/2015.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o tema tratado no processo referenciado, pedi
vista em sessão Plenária, o que me permitiu elaborar o
voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do
Colegiado.

Vitória, 03 de julho de 2018

Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pela senhora Gisela Vivácqua Belotti, responsável pelo Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Vila Velha no exercício de 2012, em face
do Acórdão TC - 1053/2015-3 – Plenário, proferido nos
autos TC-2630/2013-1, nos seguintes termos:

[...]”

ACÓRDÃO

Ante o exposto, VOTO, acompanhando a análise e conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas,
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto a sua consideração.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2630/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de julho de dois mil e
quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
www.tce.es.gov.br

1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do MuSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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nicípio de Vila Velha, sob a responsabilidade da Sra. Gisela Vivacqua Belotti, referente ao exercício de 2012,
nos termos do art. 84, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012 e nos termos do art. 87 do mesmo diploma legal, tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades:
1.1. Divergência no saldo da conta “Restos a Pagar”, entre os Anexos 13,14, 15 e 17; e Balancete de Verificação.
Base normativa: Art. 85, 101, 103, 104 e 105 da Lei
4.320/1964; e art. 105, inciso II, da Resolução TCEES
182/2002.
1.2. Acúmulo de saldo nas contas da Dívida Flutuante.
Base normativa: Arts. 85, 87, 88, 89, 92, 93, 101, 103 e
105 da Lei 4.320/1964.
1.3. Descumprimento do limite legal dos gastos com a
administração do RPPS.
Base normativa: Art. 201 da Constituição Federal/1988,
art. 1º, III, e 6º, VIII, da Lei 9.717/1998; art. 15 da Portaria MPS nº 402/2008; e arts. 101 e 109 da Resolução TC
182/2002 (RITCEES).
2. Aplicar multa individual a Sra. Gisela Vivacqua Belotti, no valor correspondente a 1.000 (um mil) VRTE’s, tendo em vista as irregularidades mantidas, dosada na forma dos artigos 62 e 96, inciso I e II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 e art. 166, inciso I, da Resolução TC
182/2002, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta
a legislação vigente à época dos fatos;
3. Determinar ao Executivo Municipal que:
3.1. Viabilize e providencie, o ressarcimento do valor
excedente com a taxa de administração no valor de R$
150.333,66 (cento e cinquenta mil, trezentos e trinta

e três reais e sessenta e seis centavos), equivalentes a
66.551,71 VRTE’s (sessenta e seis mil, quinhentas e cinquenta e um virgula setenta e um VRTE’s) ao Instituto
de Previdência Social dos Servidores do Município de Vila Velha, tendo em vista que a unidade gestora do RPPS,
estabelecida sob a forma de autarquia, integra a estrutura administrativa do ente federativo, razão pela qual
constitui obrigação do respectivo Poder Público assumir
despesas relativas à sua manutenção, nos termos da Lei
4.320/64;
3.2. Nas próximas prestações de contas, informe em notas explicativas as providências adotadas para que o Balanço Financeiro, demonstre somente as receitas e as
despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e
os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício
anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte; conforme dispõe os arts. 85 e 103 da Lei 4320/1964
e seu Anexo 13.
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas – NRC, este se manifestou por
intermédio da Instrução Técnica de Recurso 00550/20186 (evento 18), concluindo nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando-se as argumentações
apresentadas em sustentação oral e memoriais em anexo, acompanhamos integralmente a conclusão inserta na Manifestação Técnica 955/2015 (fls. 129 do TC
13.332/2015) e a Instrução Técnica de Recurso 076/20161, opinando-se pelo NÃO PROVIMENTO do Recurso no
www.tce.es.gov.br

que tange à reforma do Acórdão TC 1053/2015.
Dando prosseguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o procurador Luciano Vieira manifestou-se no mesmo sentido do NRC.
Por sua vez, o conselheiro relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo acompanhou integralmente o posicionamento vertido pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas.
II

FUNDAMENTAÇÃO:

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Quanto aos indicativos de irregularidades remanescentes, atacado neste Recurso de Reconsideração, passo a
expor as razões que formaram meu convencimento.
II.1 IRREGULARIDADES REMANESCENTES
II.1.1 Divergência no saldo da conta “Restos a Pagar”,
entre os Anexos 13, 14, 15 e 17; Balancete de Verificação e Notas Explicativas (item II.1.3.1.1 da MT 955/2016
– TC 13.332/15 correspondente aos itens 3.3 da ICC
219/2014 e 3.3.1.2 do RTC 278/2014 – TC 2.630/13 apenso).
Base legal: art.85, 101, 103, 104 e 105 da Lei 4.320/64 e
art. 105, inciso II, da Resolução TC 182/2002.
Verificou-se, por meio do RTC 278/2014 (TC 2.630/2013 –
apenso) e da Manifestação Técnica de Recurso 955/2016
(TC 13.332/15), divergência no valor de R$ 35.514,92 na
conta “Restos a Pagar”, entre os Anexos 14 (Balanço Patrimonial), Anexo 17 (Demonstrativo da Dívida FlutuanSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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te) e o Balancete de Verificação.
Nas justificativas apresentadas em sustentação oral/memorial de defesa (fls.157/158), o defendente alega que
os documentos questionados pela equipe técnica foram
juntados nos autos originários (fls. 220/237, processo TC
2630/2013), e nenhum argumento quando à contrariedade às referidas normas contábeis foi suscitado na ocasião.
Por fim, alega o defendente que outros fundamentos recursais relativos às divergências no saldo da conta “Restos a Pagar” sequer foram analisados, da mesma forma
que os documentos trazidos em anexo ao recurso de reconsideração não mereceram qualquer abordagem pela
Manifestação Técnica n. 955/2016.
A área técnica não acatou as alegações da defesa, pois,
ao contrário do que sustenta o recorrente, observou-se
que os documentos encaminhados em resposta à citação foram analisados pela área técnica deste Tribunal
de Contas, tendo concluído a ICC 219/2014 que os valores e as justificativas apresentadas pela responsável não
conferem com os valores dos demonstrativos contábeis
(anexos 13, 15 e 17 da Lei 4.320/64) e Balancete de Verificação – 2012 que integram a Prestação de Contas Anual
2012, o que indubitavelmente contraria as Normas Brasileiras De Contabilidade, no caso em análise a NBC T
16.5 – Registro Contábil e NBC T 16.6 – Demonstrações
Contábeis.
Por meio da MT 955/2016 (fls. 108), a área técnica verificou que o saldo da conta Restos a Pagar evidenciada no
Balancete de Verificação encaminhado pelo recorrente
diverge em R$ 35.514,92 do saldo total da conta Restos
a Pagar evidenciado do Balancete de Verificação encaminhado na PCA 2012, indicando que houve substituição

pelo IPASVVE de demonstração contábil após exercício
findo de 2012, sendo esta prática incompatível com as
normas brasileiras de contabilidade e instrumentos jurídicos vigentes no Brasil conforme relatado na referida
manifestação técnica.
Pois bem,
Assiste razão a área técnica, pois os ajustes realizados na
conta “Restos a pagar” não atenderam às normas brasileiras de contabilidade, sendo que não foi realizado o
lançamento contábil no exercício seguinte, e sim, alteração do saldo final da conta no valor de R$ 35.514,92.
Entretanto, verifiquei que na Prestação de Contas Anual
(processo TC 2584/2014) do exercício de 2013, no Anexo XVII – Demonstrativo da Dívida Flutuante (evento
07295/2016-1) consta o saldo de inicial da conta Restos
a Pagar de R$ 35.514,92, e que não houve por parte da
área técnica questionamento quanto à composição desta conta (Relatório Técnico 040/2015).
Também verifiquei que a o valor de R$ 35.514,92, equivale a 3,89% do total da dívida flutuante de R$ 913.234,12,
demonstrando baixa materialidade, razão pela qual deixo de considera-la grave.
Diante do exposto, entendo pela manutenção do indicativo de irregularidade, destacando, porém, que o presente item por si só não possui potencial ofensivo para macular as contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou falta de natureza formal, sem gravidade e
que não representou dano injustificado ao erário, nos
moldes do artigo 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
II.1.2 Acúmulo de saldo nas contas da Dívida Flutuante (item II.I.3.1.2 da MT 955/2016 - TC 13.332/15 correswww.tce.es.gov.br

pondente aos itens 3.5 da ICC 219/2014 e 3.3.1.4 do RTC
278/2014 – TC 2.630- apenso).
Base legal: Arts. 85, 87, 88, 89, 92, 93, 101, 103 da Lei
4.320/64
Verificou-se por meio da MT 955/2016 que PERMANECE A IRREGULARIDADE apontada em análise, no que tange ao não repasse no exercício de 2012 das consignações retidas de exercícios anteriores ao valor total de R$
70.076,59.
Em sede de defesa, o gestor alega que a irregularidade
foi sanada no exercício de 2013, demonstrando não ser
um ponto insanável e passível de julgamento pela regularidade com ressalvas.
A área técnica afirma que em sustentação oral a recorrente não juntou provas documentais comprovando
qualquer recolhimento de consignações, tendo apenas
apresentado como meio de prova em anexo à época da
interposição do recurso, o razão contábil de contas do
passivo financeiro e demonstrativo da dívida flutuante,
todos do exercício de 2013. No entanto, ainda que a recorrente tivesse comprovado satisfatoriamente o recolhimento em janeiro de 2013, de consignações de exercícios anteriores (2011/2012), tal fato não tem o condão
de modificar a decisão deste Tribunal de Contas.
Pois bem.
Verifiquei na ICC 147/2015, do processo TC 2584/2014,
exercício de 2013, que a irregularidade quanto ao recolhimento de consignações se reportam ao exercício de
2010 (Acórdão TC 467/14) e que foram afastadas no
exercício de 2013, conforme transcrito a seguir:
II.V AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS PENDENTES DE CONCILIAÇÃO (ITEM 4.3 DO RTC 40/15)
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Tendo em vista determinação contida no Acórdão TCEES
467/14, em face do julgamento da PCA de 2010 do IPAS
de Vila Velha, foi determinado, por esta Corte de Contas,
Regularizar as contas ainda pendentes de conciliação;
Em análise ao demonstrativo da dívida flutuante de 2013
foram identificadas as seguintes consignações com indício de falta de regularização:
Descrição

Saldo
Inscrição
Baixa
Anterior
Plano de Saú- 112.603,38 1.386.440,41 1.371.196,43
de Santa Casa - IPASVVE
Salários Não 268.406,68 91.231,30
129.868,40
Reclamados IPASVVE

Saldo
Atual
127.847,36
229.769,58

Motivo pelo foi citado o responsável.
Justificativa (fls. 59):
O valor de R$ 127.847,36 (cento e vinte e sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos) referente ao plano de saúde da Santa Casa de Misericórdia
foi anulado em 31.12.2014 conforme “Posição de Documento Extra-Orçamentário” (doc. anexo), não havendo
débitos junto aquela Instituição, nos termos das Declarações Anuais de Quitação de Débito dos anos de 2013 e
2014 que também seguem anexas.
Quanto ao valor de R$ 229.769,58, (duzentos e vinte e
nove mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta
e oito centavos) sua regularização se deu em 10 de março de 2015, após ter sido aprovada, em reunião do Comitê de Investimento, a transferência do saldo da conta corrente 109.600-1 para a conta do fundo financeiro,
conforme documentos em anexo.
Análise: A defesa acostou documentação comprobatória a fls. 131-124, de modo que somos pelo saneamen-

to do item.

[...]

Diante do exposto, verificando que houve a regularização das contas de consignação em exercícios posteriores, entendo pela manutenção do indicativo de irregularidade, destacando, porém, que o presente item por si
só não possui potencial ofensivo para macular as contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou falta
de natureza formal, sem gravidade e que não representou dano injustificado ao erário, nos moldes do artigo 84,
inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

016. Inicialmente, a Manifestação Técnica n. 955/2016
não abordou a divergência levantada nas razões recursais no que diz respeito ao total das despesas administrativas apuradas pela área técnica: entende-se, com base no que consta à fl. 153 dos autos TC-2630/2013, e tomando-se por referência os valores efetivamente liquidados, que o valor correto seria R$ 1.670.596.05 e não
R$ 1.677.401,60.

II.1.3 Descumprimento do limite legal dos gastos com a
administração do RPPS (item II.III.3.1.3 da MT 955/2016
- TC 13.332/15 correspondente aos itens 3.6 da ICC
219/2014 e 4.1.1 do RTC 278/2014 – TC 2.630- apenso).
Base normativa: Art. 201 da Constituição Federal/1988,
art. 1º, III, e 6º, VIII, da Lei 9.717/1998; art. 15 da Portaria MPS nº 402/2008; e arts. 101 e 109 da Resolução TC
182/2002 (RITCEES).
Conforme ICC 0219/2014 o instituto de previdência gastou acima do limite legal o valor de R$ 150.333,66.
Em sede de defesa oral/memorial (evento 13) o gestor
alega o transcrito a seguir:
[...]
014. O terceiro e último item refere-se a um suposto descumprimento do limite legal dos gastos com a administração do RPPS. A esse respeito, a Manifestação Técnica
n. 955/2016 considerou insuficientes as razões recursais
articuladas pela Recorrente, mantendo o item como irregular.
015. Considerou que não foi trazida documentação comprobatória no sentido de demonstrar a elevação de gastos para a mudança da sede do Instituto:
www.tce.es.gov.br

017. Em segundo lugar, a Recorrente logrou êxito em obter a cópia do contrato de locação, cópia em anexo (doc.
01), demonstrando-se que houve a mudança da sede do
Instituto, justificando os gastos no exercício.
018. Comprovada a mudança da sede do Instituto, é notório que tal circunstância acarretou gastos extraordinários, entre eles gastos para aquisição de equipamentos,
no montante de R$ 229.745,67 (duzentos e vinte e nove
mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). O próprio acórdão recorrido registrou surpresa em relacão a tais gastos:
[...]
019. As referidas despesas com equipamentos e materiais permanentes se trataram de gastos extraordinários em razão da mudança da sede física do Instituto de
Previdência. O Instituto utilizava uma estrutura do próprio Município de Vila Velha e, no primeiro semestre de
2012, passou a ter que alugar outro local para exercer
suas atividades, como demonstra o contrato juntado.
020 Tal mudança exigiu a utilização de recursos para locação, aquisição de equipamentos, mobiliário, serviços
de rede, entre outros necessários para o exercício das
atividades do Instituto.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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021 Como é possível observar na declaração contida à fl.
56 dos autos TC-2630/2013, foi acrescido ao patrimônio
do Instituto o valor de R$ 228.713,67 (duzentos e vinte e
oito mil, setecentos e treze reais e sessenta e sete centavos) referente a equipamentos e bens em 2012. À fl. 82
e seguintes dos citados autos, constantes do relatório de
inventário, observa-se que diversos equipamentos como
mesas, mesas de reunião, cadeiras, fiação, calhas, armários, gaveteiros, estantes, arquivos, suporte para CPU,
computadores, nobreaks, monitores, ar condicionado,
entre outros, foram utilizados para readequar as estruturas físicas do Instituto em razão da mudança de sua sede.
022 Além de tais considerações, a equipe técnica reputou que a sobra de custeio do exercício anterior, outro
argumento recursal trazido pela Recorrente para justificar as despesas além do teto, seria insuficiente para cobrir os gastos acima do limite, remanescendo o valor de
R$ 37.945.72 (trinta e sete mil, novecentos e quarenta
e cinco reais e setenta e dois centavos). Trata-se de percentual ínfimo, que representa em um gasto acima do limite de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento).
023 No entanto, conforme ressaltado acima, trataram-se
de gastos que tiveram a finalidade de aquisição de equipamentos e readequação da estrutura física do Instituto.
024 Ademais, na hipótese dos autos, o eventual excesso,
que foi irrisório, não foi custeado com recursos do regime próprio para custeio de despesas administrativas.
Para suprir tais despesas, foram realizados resgates de
recursos da conta de custeio, Banco do Brasil, 109400-9,
com demonstra o extrato em anexo (doc. 02).
Em síntese, a área técnica concluiu que:
[...]

Considerando as justificativas apresentadas em sustentação oral e memoriais anexos, considerando no art. 15
da Portaria MPS 402/2008, revisou-se os cálculos apresentados às fls. 128 do TC 13.332/2015 (MT 955/2016)
e apurou-se um gasto no valor de R$ 34.311,24 em despesas administrativas pelo Instituto de Previdência, acima do limite, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Verifiquei o processo TC 2193/2012, que trata da prestação de contas anual do exercício de 2011, e encontrei
extratos bancários e conciliações referentes ao custeio
do instituto, com os seguintes saldos a transferir para o
exercício de 2012:

Tabela 02 – Gastos com despesas administrativas x sobra de custeios

Banestes
Custeio
Banco do 2%
Brasil
Banco do Custeio
Brasil
TOTAL

CONTA CORRENTE
Banestes nº 12163101
Banco do Brasil nº 109400-9
total sobra de custeio (A )
(-) restos a pagar
valor de gastos excedente em 2012
D (C - B)
limite de 2% (fls. 318 TC 2.630/13) (B )
total das despesas administrativas (fls.
153 TC 2.630/13) (C )
Gasto acima do limite ( E) = (D) - (A)

SALDO NO INÍCIO DE 2012
6.122,66
103.094,21
109.216,87
(*)
143.528,11
1.527.067,94
1.670.596,05
34.311,24

Fonte; TC 13.332/15 – Recurso e TC 2.630/2013 – PCA
2012
Com base na tabela acima e de acordo com o apontado na MT 955/16 e na ICC 219/2014 (fls. 318 do TC
2.630/2013 verifica-se que o Instituto de Previdência de
Vila Velha excedeu em R$ 34.311,24 o limite legal de R$
1.527.067,94 com gastos com a administração do RPPS
no exercício de 2012.
Pois bem.
O ponto nodal trata de que o instituto de previdência
afirma ter superávit financeiro na conta de custeio para
cobrir os gastos a mais decorrente da transferência para a nova sede, e a área técnica não evidenciou as correspondentes contas bancárias no valor suficiente para a
cobertura dos gastos excedentes.
www.tce.es.gov.br

BANCO

DENOMI- CONTA
NAÇÃO

PÁGINA
CONCILIAÇÃO
12.163.101 90
109.100-X 102

PÁGINA VALOR
EXTRATO
91
103

6.122,66
492.787,59

109.400-9 111

112

103.094,21
602.004,46

Por todo o exposto, afasto o indicativo de irregularidade,
pois verifico que o instituto de previdência possui superávit do exercício anterior suficiente para cobrir o excedente de R$ 34.311,24.
IV

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, divergindo do entendimento do relator,
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
já expostas, em:
IV.1 CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
apresentado, por atender aos pressupostos de admissibilidade.
IV.2 DAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração.
IV.3 AFASTAR a seguinte irregularidade:
Descumprimento do limite legal dos gastos com a admiSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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nistração do RPPS (item II.III.3.1.3 da MT 955/2016 - TC
13.332/15 correspondente aos itens 3.6 da ICC 219/2014
e 4.1.1 do RTC 278/2014 – TC 2.630- apenso).
IV.4 MANTER as seguintes irregularidades, sem condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
Divergência no saldo da conta “Restos a Pagar”, entre
os Anexos 13, 14, 15 e 17; Balancete de Verificação e
Notas Explicativas (item II.1.3.1.1 da MT 955/2016 – TC
13.332/15 correspondente aos itens 3.3 da ICC 219/2014
e 3.3.1.2 do RTC 278/2014 – TC 2.630/13 - apenso).
Acúmulo de saldo nas contas da Dívida Flutuante (item
II.I.3.1.2 da MT 955/2016 - TC 13.332/15 correspondente
aos itens 3.5 da ICC 219/2014 e 3.3.1.4 do RTC 278/2014
– TC 2.630- apenso).
IV.4 REFORMAR o Acórdão TC 1053/2015 julgando REGULAR COM RESSALVAS as contas do Instituto de Previdência de Vila Velha, no exercício de 2012, sob a responsabilidade da senhora Gisela Vivácqua Belotti, na
forma prevista no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
IV.5 DETERMINAR que nas próximas prestações de contas, informe em notas explicativas as providências adotadas para que o Balanço Financeiro, demonstre somente as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os
recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para
o exercício seguinte; conforme dispõe os arts. 85 e 103
da Lei 4320/1964 e seu Anexo 13.
IV.6 - Arquivar os autos após os trâmites legais.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC-1161/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
já expostas, em:
1.1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
apresentado, por atender aos pressupostos de admissibilidade.
1.2. DAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração.
1.3. AFASTAR a seguinte irregularidade:
1.3.1. Descumprimento do limite legal dos gastos com a
administração do RPPS (item II.III.3.1.3 da MT 955/2016
- TC 13.332/15 correspondente aos itens 3.6 da ICC
219/2014 e 4.1.1 do RTC 278/2014 – TC 2.630- apenso).
1.4. MANTER as seguintes irregularidades, sem condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:

ponsabilidade da senhora Gisela Vivácqua Belotti, na
forma prevista no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
1.6. DETERMINAR que nas próximas prestações de contas, informe em notas explicativas as providências adotadas para que o Balanço Financeiro, demonstre somente as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os
recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para
o exercício seguinte; conforme dispõe os arts. 85 e 103
da Lei 4320/1964 e seu Anexo 13.
1.7. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria, pelo voto vencedor conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, vencido o relator, que negou provimento ao recurso, acompanhando os pareceres técnico e ministerial.
3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária do
Plenário.

1.4.1. Divergência no saldo da conta “Restos a Pagar”,
entre os Anexos 13, 14, 15 e 17; Balancete de Verificação e Notas Explicativas (item II.1.3.1.1 da MT 955/2016
– TC 13.332/15 correspondente aos itens 3.3 da ICC
219/2014 e 3.3.1.2 do RTC 278/2014 – TC 2.630/13 apenso).

4. Especificação do quórum:

1.4.2. Acúmulo de saldo nas contas da Dívida Flutuante (item II.I.3.1.2 da MT 955/2016 - TC 13.332/15 correspondente aos itens 3.5 da ICC 219/2014 e 3.3.1.4 do RTC
278/2014 – TC 2.630- apenso).

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

1.5. REFORMAR o Acórdão TC 1053/2015 julgando REGULAR COM RESSALVAS as contas do Instituto de Previdência de Vila Velha, no exercício de 2012, sob a reswww.tce.es.gov.br

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

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relatora
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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: 13/11/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1162/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06017/2017-8, 03339/2014-2
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marilândia
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: GEDER CAMATA
Procuradores: BRINY ROCHA (OAB: 29039-ES), RODRIGO
CONHOLATO SILVEIRA (OAB: 13397-ES), CECILIA CHAVES BARBOZA DA SILVA (OAB: 20641-ES), HELIO DEIVID
AMORIM MALDONADO (OAB: 15728-ES)

Municipal no exercicio em exame, em face do Acórdão
TC-386/2017 Plenário (fls. 1653/1659, processo TC nº
3339/2014, vol. VII), que assim concluiu:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3339/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia doze de abril de dois mil
e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

5. Dar ciência aos interessados;
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Devidamente notificado, o recorrente interpôs o presente Pedido de Reexame objetivando tornar sem efeito
a decisão proferida por este Tribunal.

1. Rejeitar, nos termos do art. 135, II, da Lei Complementar n° 621/2012, as razões de justificativas apresentadas
pelo Sr. Geder Camatta (Prefeito Municipal) em relação
ao item 2.1 - Ausência de procedimento licitatório para
contratação de serviços de fornecimento de auxílio alimentação, da ITC 736/2017-3;

Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Secex Recursos que, por meio da Instrução Técnica de Recurso
211/2017-1 (fls. 46/56), opinou pelo conhecimento do
recurso e, quanto ao mérito, negou-lhe provimento,
mantendo as irregularidades do Acórdão TC – 386/2017
Plenário.

2. Julgar procedente a representação, nos termos do art.
95, inciso II c/c 101, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do art. 178, II c/c 186, do Regimento Interno, tendo em vista a constatação da irregularidade constante item 2.1 - ausência de procedimento
licitatório para contratação de serviços de fornecimento
de auxílio alimentação, da ITC 736/2017-3;

No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer
4725/2017-2 (fl. 60).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

3. Aplicar multa individual de 1000 VRTE’s (mil unidades
de Valor de Referência do Tesouro Estadual) ao Sr. Geder Camatta (Prefeito Municipal à época dos fatos) dosada na forma dos artigos 62 e 96, da Lei Complementar Estadual 32/93 e art. 166, inciso I, da Resolução TC
182/2002, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta
a legislação vigente à época dos fatos;

1 RELATÓRTrata-se de Pedido de Reexame interposto pelo senhor Geder Camata, na qualiade de Prefeito

4. Determinar à Prefeitura de Marilândia, nos termos
57, inciso III, da Lei Complementar 621/2012, dispensan-

PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO.

do-se o monitoramento pela Segex, que o atual Prefeito,
caso entenda pela necessidade de contratar os serviços
fornecimento de vale refeição aos servidores públicos do
município de Marilândia, realize o devido procedimento licitatório;

www.tce.es.gov.br

Sobreveio pedido de sustentação oral. Realizada sustentação oral pela Dra. Cecília Chaves Barbosa da Silva, representando o senhor Geder Camata, na sessão
plenária do dia 05 de dezembro de 2017. Apresentou
argumentos de defesa e preliminar arguindo a prescrição da pretensão punitiva. Assim, defiro o pedido
de juntada de memorial e envio o processo à área técnica e Ministério Público de Contas para analisar eventual
prescição da pretensão punitiva e após devolver os autos a este Gabinete.
Tendo os autos integrado a pauta da 43ª Sessão Ordinária do Plenário, a defesa apresentou, em sede de susSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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tentação oral, argumentos no intuito de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráficas
(fls. 67/69).
Retornaram, então, os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC para análise dos esclarecimentos prestados na sustentação oral. A Manifestação Técnica 575/2018 (fls. 72/74) onde conclui que
os elementos suscitados na sustentação oral não alteraram as conclusões havidas na ITR 211/2017. No mesmos moldes o Parecer do Ministério Público de Contas
3181/2018.
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 211/2017- (fls. 46/56), abaixo transcrita.
DO MÉRITO
Iniciaremos a análise a partir da alegação de prescrição,
vez que tal matéria consiste em preliminar de mérito.
Da preliminar de prescrição:
Aduz o recorrente a ocorrência de prescrição no caso em
apreço, sob o seguinte argumento:
“30. A TRÊS, ainda que não fora assim, sobreveio prescrição da pretensão de fixação da multa alhures, uma vez
que o fato ora representado se refere a ausência de pro-

cedimento licitatório no ano de 2009 para a contratação
de serviços de fornecimento de auxílio-alimentação, que
resultou no contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa CABAL em 05/janeiro/2010, conforme previsão do
art. 71, caput e seu §2º, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES, in verbis:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
(...)
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
(...)
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
31. Cabe destacar, então, que o contrato em questão foi
firmado em janeiro/2010 e a citação do Recorrente ocorreu bem após janeiro/2015, não ocorrendo a interrupção da prescrição prevista no art. 71, §4º, inciso I, da Lei
Orgânica do TCEES, e, consequentemente, incidindo a
prescrição”.
Análise:
A Lei Orgânica desta Corte de Contas estabelece que a
prescrição da pretensão punitiva ocorre em cinco anos.
No caso, por não se tratar de processo de envio obrigatório por parte do jurisdicionado ao Tribunal, a data inicial para a contagem do prazo prescricional é a da ocorrência do fato.
A irregularidade de ausência de procedimento licitatório consolidou-se com a celebração do contrato. O prazo
prescricional inicia-se, portanto, no dia da celebração do
ajuste, a saber, 05/01/2010.
O §3º do art. 71 da LC n. 621/12 estabelece que suspenwww.tce.es.gov.br

de a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento. O instrumento processual de diligência está previsto no art. 314 do RITCEES.
Houve, nos autos, a determinação de diligência, por
meio da Decisão Monocrática Preliminar n. 475/201, em
19/05/2014, como se pode verificar às fls. 22/23 do TC
n. 3339/2014. O prazo prescricional ficou então suspenso no período de 19/05/2014 (contado da data da decisão, como determina o tanto a LOTCEES quanto o RITCEES) até 25/06/2014, data em que a comunicação de diligência foi cumprida (protocolização dos documentos solicitados por este Tribunal).
A prescrição ficou então suspensa por 38 dias. O prazo
prescricional completaria 5 anos em 05/01/2015, mas
com o acréscimo do período de suspensão, passou para 12/02/2015. O gestor, ora recorrente, foi citado em
05/11/2014, (e não após janeiro de 2015, como esse faz
crer) como atesta sua assinatura na contrafé juntada às
fls. 1618, ou seja, antes de cumprido o lapso temporal da
prescrição, interrompendo-a, portanto.
Pelo exposto, verifica-se não assistir razão ao recorrente
em sua alegação de prescrição.
Das demais alegações:
O gestor argumenta que como a contratação da empresa
Cabal Brasil Ltda. não teve nenhum custo para a Prefeitura, a mesma se enquadra na hipótese prevista no art. 24,
II da Lei n. 8.666/93.
Afirma restar claro no contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa, que não seria cobrada por esta qualquer
tarifa pelos serviços prestados. Aduz o recorrente:
“É sabido que essa prática de empresas administradoras de cartões refeições e/ou alimentações não cobraSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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rem valores para a prestação de serviços é usual no âmbito empresarial/comercial, pois trata-se de valores altos, como no caso presente caso em que há muitos funcionários na Prefeitura. Assim, uma vez depositados tais
valores na conta da empresa que administrará o dinheiro transferindo-o para cartões alimentações, ela ganhará
dinheiro apenas com o rendimento da conta, assim como poderá investir tais valores para também renderem
de outra forma.
Isto é, a empresa CABAL lucra apenas com a circulação
desses valores, não precisando receber mais nenhuma
contraprestação da Prefeitura”.
Afirma o recorrente que o Acórdão TC n. 386/2017 – Primeira Câmara, reconhece a inexistência de tarifas no
contrato firmado entre a Prefeitura e a CABAL.
Colaciona julgado do TCU no qual o órgão acata a chamada “tarifa negativa” nos contratos para prestação de serviços de vale-alimentação e vale-refeição.
Alega:
“Sendo assim, indubitável que a análise conclusiva realizada pela Instrução Técnica está equivocada ao dizer que
a empresa CABAL ‘recebeu como remuneração a multiplicação dos valores definidos de forma unitária pelas
quantidades identificadas em cada pedido, totalizando
ano-a-ano: R$ 453.385,86 (2010); R$ 620.345,53 (2011)
e R$ 846.193,82 (2012)’, visto que tais valores se referem apenas aos valores repassados aos cartões alimentações, como se comprova pela análise e verificação das
Notas de Empenho, Notas de Liquidação, Notas de Pagamento, Notas Fiscais, Boletos Bancários e Comprovantes de Pagamentos constantes do processo administrativo nº 4660/2010”.

O recorrente argumenta ainda ter realizado levantamento de preços com três empresas, tendo sido contratada a
que propôs taxa de administração zero, portanto, a que
apresentou melhor custo-benefício. Repete tratar-se de
caso de dispensa de licitação, diante da inexistência de
contraprestação pela execução dos serviços contratados.
Por fim, aduz não ter havido culpa administrativa em sua
atuação, em razão da desconcentração do poder administrativo na Prefeitura. Transcreve o artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Marilândia e afirma:
“Pelo exposto, observa-se que a solicitação de contratação da empresa CABAL BRASIL LTDA e consequente pedido de prorrogação de prazo do contrato firmado com
a mesma adveio da Secretaria Municipal de Administração. Havendo apenas e tão somente ratificação formal
para a contratação pelo Recorrente, nos moldes do art.
26, da Lei nº 8.666/93.
E mais, na forma do art. 38, parágrafo único da Lei de Licitações, no processo administrativo em questão foi lançado parecer pela Procuradoria da PMM opinando pela
regularidade da contratação. Tal é prova cabal da extinção da má-fé por parte do Recorrente”.
Colaciona aos autos julgado do TCU sobre responsabilidade subjetiva do administrador público.
Análise:
Primeiramente, faz-se necessário destacar que o contrato assinado entre a Prefeitura e empresa CABAL não foi
elaborado pela Administração Pública, e sim pela própria empresa, sendo apenas assinado pelo representante legal da Prefeitura, no caso, o Prefeito. Por essa razão, estamos diante de um contrato genérico, ditado pelo particular e não pela Administração Pública, como sewww.tce.es.gov.br

ria de praxe, a fim de resguardar o interesse público. Há,
no mencionado ajuste, inclusive uma cláusula que prevê
não devolução do valor do tíquete pela empresa à Prefeitura, em caso de rescisão contratual, numa clara inversão do regime jurídico administrativo.
Dito isto, é fundamental entender o significado da cláusula sétima do contrato, apontada pela ITC n. 736/2017
como base para a descaracterização do ajuste em apreço
como hipótese de dispensa de licitação. A referida cláusula assim dispõe:
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REMUNERAÇÃO
7.1 A BENEFICIÁRIA pagará à CABAL, como remuneração
pelos serviços prestados, a multiplicação dos valores definidos de forma unitária na página primeira deste contrato, pelas quantidades identificadas em cada pedido.
Embora a cláusula fale em remuneração, trata-se, de fato, do valor do contrato, pois explicita o montante que
será transferido pela Prefeitura à CABAL. Este valor não
diz respeito ao lucro que a empresa irá auferir e não
quer dizer que a empresa ficará com esse valor. De fato,
analisando a documentação constante dos autos verifica-se que o valor transferido pela Prefeitura à empresa
é novamente transferido, dessa vez pela empresa aos
usuários do sistema de tíquete, quais sejam, os servidores municipais. A empresa pratica, no caso, taxa de administração zero, não cobrando da Prefeitura nenhum
valor pela 1ª emissão do tíquete nem valor por carga
creditada no cartão mês a mês.
Entretanto, ainda que a taxa de administração seja zero, o valor a se considerar para fins de definição da modalidade de licitação ou para dispensa é o valor do contrato, ou seja, o valor que efetivamente sai dos cofres
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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públicos para a empresa, ainda que esta faça o repasse
aos usuários do tíquete.
Tanto é assim, que a jurisprudência do TCU indica que
a licitação pode se dar por valor da taxa de administração, sendo possível a apresentação de proposta com taxa negativa, como o próprio recorrente prova ao trazer
aos autos julgado da referida Corte. Em outras palavras,
estamos diante de uma hipótese de licitação e não de
dispensa, a seguir o parâmetro indicado pelo TCU e trazido aos autos pelo recorrente.
Para dirimir qualquer dúvida, impende observar que a
contratação por taxa zero ou taxa negativa não é uma
liberalidade da empresa. Esta vai receber como receita
própria uma comissão paga pela rede credenciada, a cada compra feita pelo titular do tíquete.
Não merece amparo, portanto, a tese do recorrente de
que por tratar-se de contrato com taxa de administração
zero, estaria enquadrado nas hipóteses legais de dispensa de licitação. Em face da indisponibilidade do interesse
público, não poderia recair à absoluta discricionariedade
do administrador decidir se contrata, por exemplo, uma
empresa que apresente proposta de taxa de administração zero ou outra que apresente taxa negativa. Esta decisão deve advir do procedimento legal próprio, qual seja,
o processo de licitação.
Assim, em que pese a apresentação de três orçamentos,
esta providência não é suficiente para afastar a irregularidade de ausência de licitação. No caso, ao não realizar
a licitação, o agente público não consegue realmente garantir ter realizado a melhor contratação, pois se tivesse licitado, outros interessados, com melhores propostas
(como de taxa negativa), poderiam aparecer.

Busca também o recorrente descaracterizar sua responsabilidade em relação a irregularidade em apreço, apontando ter atuado a partir de solicitação de uma secretaria municipal. Alega desconcentração administrativa.

“A Comissão de Licitação:

Tais argumentos não merecem prosperar, tendo em vista que a desconcentração administrativa deve ser feita
através de ato específico em que a atribuição de ordenador de despesas é delegada ou outorgada ao secretário
municipal, como previsto no art. 149 do RITCEES. Ademais, o secretário deverá estar inscrito nesta Corte de
Contas como responsável, nos termos dos arts. 144, 145
e 146 do RITCEES.

E o outro:

A lei municipal que prevê as atribuições das secretarias
municipais não faz às vezes de ato de delegação ou desconcentração, que, como expusemos, deve efetivar-se
por ato específico e preciso quanto à autoridade delegante, a autoridade delegada, o prazo e o objeto da delegação.
A situação que ora examinamos não se enquadra, portanto, nos critérios de delegação de atribuição de ordenação de despesa ou desconcentração administrativa.
Além disso, esse argumento cai por terra ao observarmos a participação do recorrente no ato irregular, pois
o mesmo assinou o contrato, sendo bastante claro, portanto, o nexo de causalidade, ainda que outro tenha solicitado a contratação.
Quanto à alegação de ter atuado com base em parecer
jurídico, não encontramos o mencionado parecer nem
na documentação acostada em sede de recurso, nem
nos documentos constantes dos autos originais. Os pareceres assinados por um membro da Procuradoria Jurídica que encontramos do pedido de reexame têm o seguinte conteúdo:
www.tce.es.gov.br

Encaminho o presente a fim de que seja realizado levantamento prévio sobre os custos desta contratação junto
a empresas prestadoras deste serviço”.
“Sr. Prefeito:
A solicitação para prorrogação de prazo por mais doze
meses entre o Município de Marilândia e a empresa Cabal Brasil Ltda, encontra amparo legal na Lei 8.666/93,
art. 57, inc. II, podendo desta forma ser deferido”.
Nota-se que o conteúdo dos referidos pareceres nem de
perto se relaciona com a exigência contida no art. 38, §
único da Lei n. 8.666/93, ao contrário do que aduz o recorrente.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer o presente Recurso;
1.2. Negar provimento ao presente Recurso, mantendo-se as irregularidades do Acórdão TC – 386/2017 Plenário - item 2.1 que gerou para gestor a aplicação de multa no valor de 1.000 VRTE, com os seus devidos acrésciSegunda-feira, 19 de novembro de 2018

139

ATOS DO PLENÁRIO

mos legais.

Classificação: Recurso de Reconsideração

to, em sessão realizada no dia vinte e seis de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

UG: PMSDN - Prefeitura Municipal de São Domingos do
Norte

4. Especificação do quórum:

1. Afastar as seguintes irregularidades, conforme já fundamentado no voto do relator:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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.

Interessado: JOSE GERALDO GUIDONI

1.1 Cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa sem a comprovação de legalidade e motivação (item
3.4.1 do RT 423/2015 e 4.1 da Instrução Técnica Conclusiva 4103/2016);

1.3. Dar ciência ao recorrente da presente decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária do
Plenário.

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
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ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1163/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08954/2017-7, 03775/2015-8

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Procuradores: IGOR WANDY VOLZ (OAB: 22112-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 947/2017 PRIMEIRA CÂMARA – NÃO ACOLHER PRELIMINAR - CONHECIMENTO – NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO - ARQUIVAR. 			
O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo membro do Ministério Público de Contas, Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, em face do Acórdão TC nº 947/2017 – Primeira Câmara, constante do
processo TC 3775/2015, apenso, que julgou regulares
com ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de São
Domingos do Norte, de responsabilidade do senhor José
Geraldo Guidoni, no exercício de 2014, in verbis:
. Acórdão TC nº 947/2017
“[...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3775/2015, ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Sanwww.tce.es.gov.br

1.2 Não conformidade no saldo contábil entre termo de
verificação das disponibilidades e Balancete de Verificação (item 3.5.1.1 do RT 423/2015 e 5.1 da Instrução Técnica Conclusiva 4103/2016);
1.3 Ausência de comprovação dos saldos informados no
termo de verificação das disponibilidades financeiras
(item 3.5.1.2 do RT 423/2015 e 5.2 da Instrução Técnica
Conclusiva 4103/2016);
2. Manter as seguintes irregularidades, conforme já fundamentado no voto do relator:
2.1 Não apropriação da despesa relativa à Contribuição Previdenciária Patronal em conta contábil apropriada (INSS – Contribuição sobre Salários e Remunerações
(Item 3.1.1 do RT 423/2015 e 3.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 4103/2016);
2.2 Divergência entre os valores apurados nos inventários anuais de bens móveis e imóveis, confrontando-se
o levantamento do inventário, o resumo do inventário, o
demonstrativo de movimentações e o Balanço Patrimonial (item 3.5.2.1);
2.3 Omissão no envio dos arquivos INVALM, RESAMC,
DEMAMC, RESAMP, DEMAMP, INVINT, COMINV (item
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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3.5.2.2);
3. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, sob a responsabilidade do senhor José Geraldo Guidoni, no exercício de suas funções administrativas, relativa ao exercício de 2014, nos termos do inciso II, do art.
84, da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a devida
quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
4. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de
São Domingos do Norte que:
4.1 Proceda a correta contabilização da amortização da
dívida contratual em conformidade com a Lei 4.320/64;
4.2 Atente para os prazos da Instrução Normativa
36/2016 quanto à preparação de sistemas e outras providências de implantação e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe os inventários de almoxarifado e dos bens móveis e imóveis na próxima prestação
de contas;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.”
Recebi e conheci do presente recurso e decidi por notificar o senhor José Geraldo Guidoni para apresentação de
contrarrazões recursais (DECM 64/2018), em de acordo
com a Instrução Técnica de Recursos 352/2017 e Parecer
Ministerial 452/2017. Em 23/02/2018 foi juntada ao processo documentação encaminhada pelo notificado (Petição Intercorrente 00321/2018-4), requerendo que as
contrarrazões sejam apresentadas na forma de sustentação oral.
O processado foi conduzido à SecexRecursos que emitiu
a Instrução Técnica de Recursos 119/2018 onde conclui
pelo não acolhimento da preliminar arguída pelo recor-

rente e, quanto ao mérito, pelo provimento do recurso
apresentado.
O Ministério Público de Contas manifesta-se pelo conhecimento do recurso e seu total provimento, por meio do
Parecer 1870/2018 da lavra do Procurador de Contas Luciano Vieira.
Foi realizada sustentação oral pelo doutor Igor Wandy
Volz na presente sessão. Entendendo que os autos estão aptos ao julgamento, passo ao meu voto.
É o relatório.
2 Fundamentação
A Instrução Técnica de Recursos 119/2018 acolheu os
argumentos do recorrente e concluiu pelo seu provimento:
“[...]
II. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Por meio da Decisão Monocrática 00064/2018-4 de autoria do Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (fls. 34/35), verificou-se que a SecexRecursos
concluiu que o presente recurso é tempestivo e atende
aos requisitos de admissibilidade, conforme Instrução
Técnica de Recurso 352/2017 (fls. 25/28) . Foi ressaltado na citada decisão monocratíca a necessidade de notificação do recorrido para apresentar contrarrazões, consoante transcrição a seguir:
Isto posto, DECIDO:
[....]
2. Pelo CONHECIMENTO do presente recurso e pela NOTIFICAÇÃO do senhor José Geraldo Guidoni, para que,
no PRAZO IMPRORROGÁVEL de 30 (trinta) dias, aprewww.tce.es.gov.br

sente suas contrarrazões recursais.
O Senhor José Geraldo Guidoni (recorrido) foi notificado para apresentar contrarrazões por meio da Decisão
Monocrática 064/2018-4 publicada no Diário Oficial
Eletrônico em 23 de janeiro de 20128, conforme Certidão 00163/2018 da Secretaria Geral das Sessões(fls.
37).
Em resposta a notificação o responsável encaminhou
em 23/02/2018 Petição Intercorrente nº 00321/20184 (protocolo nº 02107/2018-2), onde consta o requerimento para que as contrarrazões sejam apresentadas
em forma de sustentação oral por meio do advogado Dr.
Igor Wandy Volz, OAB/ES 22.112
Considerando que os requisitos de admissibilidade e
tempestividade já foram analisados por este Tribunal de
Contas, segue-se à análise do mérito recursal.
III- DA PRELIMINAR DE MÉRITO – NULIDADE DO
ACÓRDÃO TC 947/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Das alegações do Ministério Público de Contas
Afirma textualmente o recorrente: (fls. 8 do TC
8.954/2017)
A priori, insta salientar que não consta do v. acórdão recorrido a fundamentação para o afastamento da irregularidade atacada - item II.2, eis que apenas parafraseou
os artigos da Lei n. 03/2012 , sem explicar o motivo concreto de sua incidência ao caso, ou seja, não houve a exposição dos motivos que pudessem justificar a decisão,
conforme segue:
[...]
Discordo da área técnica, pois essa taxa é instituída e cobrada pela Prefeitura em função da fiscalização exerciSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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da sobre a localização, instalação e funcionamento de
quaisquer estabelecimentos, em observância ao uso e
ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança
e meio ambiente, logo, é liberada para autorização do
Alvará de Funcionamento na abertura e renovação das
empresas.
Diante dos fatos expostos, entendo que a documentação
e justificativas comprovam a legalidade e motivação para o cancelamento da dívida ativa. Portanto, afasto a irregularidade.
[...]
É cediço que a Carta de 1988 impõe, sob pena de nulidade, em seu art. 93, incisos IX e X , a necessidade motivação de todas as decisões, sejam elas, judiciais ou administrativas:
[...]
No mesmo sentido, cita-se o art. 372 do RITCEES, que estabelece a obrigatoriedade de motivação das decisões
proferidas por esse Tribunal:
Art. 372. São absolutas, dentre outras hipóteses, as nulidades correspondentes à ausência de citação para o
exercício do contraditório e da ampla defesa, à inobservância das causas de impedimento previstas neste Regimento e à ausência de fundamentação nas decisões de
que possa resultar prejuízo às partes e ao erário.
O processualista Humberto Theodoro Júnior exalta em
sua obra que “antes de declarar a vontade concreta da
lei diante do caso dos autos, cumpre ao juiz motivar sua
decisão. Daí a necessidade de expor os fundamentos de
fato e de direito que geram sua convicção (NCPC, arts.
371 e 489, II)”.
Acentua-se que o Novo Código de Processo Civil, como

ressaltou Theodoro Júnior, “foi severo e minucioso na
repulsa à tolerância com que os tribunais vinham compactuando com verdadeiros simulacros de fundamentação em largo uso na praxe dos juízos de primeiro grau e
nos tribunais superiores. Vale dizer:
A legislação atual preocupou-se se com a motivação da
decisão judicial (seja ela interlocutória, sentença, ou
acórdão), a qual, segundo Taruffo, deve (i) existir de fato;
(ii) ser completa; e (iii) ser coerente. Há, evidentemente,
em um processo que se pretende democrático e cooperativo, um maior rigor do legislador com relação à motivação. De tal modo, não é qualquer palavreado do julgador que se pode ter, para o Código, como fundamento da decisão judicial. A sentença só será havida como
fundamentada quando sua motivação se apresentar como adequada lógica e juridicamente.
Dispõe o artigo 489, § 1º , do NCPC que :
[...]
Denota-se que a fundamentação das decisões é indispensável para a fiscalização do ato pelas partes e pela
sociedade com o fim de saber o motivo que teve o julgador para tomar aquela decisão.
Assim, o juiz ou tribunal ao proferir suas decisões deve
justificá-las, apresentando as razões pelas quais determinou essa ou aquela medida, proferiu esse ou aquele julgamento
Calha mencionar jurisprudência desse Tribunal quanto
à ausência de fundamentação legal de decisão exarada:
ACÓRDÃO TC - 573/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC - 2340/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
www.tce.es.gov.br

ASSUNTO - AGRAVO RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
INTERESSADO - ANTÔNIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL ADVOGADOS - ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB/ES 15.786) E GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA
(OAB/ES 16.046)
EMENTA
AGRAVO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 14/2014 – CONHECER – PROVIMENTO
PARCIAL – DECLARAR NULA DECISÃO MONOCRÁTICA
– INDEFERIR REFORMA DE DECISÃO PARA NÃO SUSPENDER PAGAMENTOS – REMETER CÓPIA DOS AUTOS
À ÁREA TÉCNICA – APENSAR
[...]
Dessa forma, não se vislumbra no v. acórdão recorrido
a fundamentação/motivação (elemento básico de qualquer decisão) para justificar o afastamento da irregularidade descrita no item 2.2 da MT 0666/2017-1, incorrendo o v. acórdão em nulidade absoluta, por ofensa ao art.
93, inciso IX e X, da CF/88 c/c art. 489, caput, e § 1º, do
NCPC , art. 372 do RITCEES e art. 70 da LC 621/12
Da análise da preliminar de mérito:
Aduz o Ministério Público de Contas que o Acórdão TC
947/2017 da Primeira Câmara desta Corte de Conta não
contém a fundamentação para o afastamento da irregularidade ora recorrida, qual seja: “Cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa sem a comprovação de
legalidade e motivação” – (item II.2 do citado acórdão),
e que apenas parafraseou os artigos da Lei nº 03/2012.
Ainda segundo o recorrente, o acórdão supracitado não
explica o motivo concreto de sua incidência ao caso, isto é, que não houve a exposição dos motivos que pudesSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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sem justificar a decisão. Respeitosamente discordamos
das argumentações do recorrente.

Alvará de Funcionamento na abertura e renovação das
empresas. (grifo nosso)

Depreende-se das alegações do recorrente e dos trechos
transcritos às fls. 8/9 dos presentes autos que o Acordão
TC 947/2017 teria em princípio violado o artigo 93, incisos IX e X da Constituição Federal, artigo 489 inciso II do
NCPC e ainda o artigo 372 do Regimento Interno deste
Tribunal de Contas.

Consoante transcrição acima verifica que a fundamentação do acórdão recorrido é concisa, mas jamais inexistente conforme alega o Ministério Público. Da inteligência do voto do eminente conselheiro relator, é possível perceber que os dispositivos legais que embasaram
a fundamentação do Acórdão TC 947/2017 estão previstos nos artigos 16, 17 e 18 da Lei Complementar Municipal nº 03 de 14/03/2016, reproduzidos no referido acórdão e na Manifestação Técnica 0666/2017 (fls. 182/185
do TC 3.775/2015).

Observa-se às fls. 8 do TC 8.954/207, que o recorrente
não considerou todo o conteúdo da fundamentação usada pelo Exmº Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoum para proferir o voto referente a irregularidade II.2 do acórdão do Acórdão TC 947/2017
(TC 3.775/2015 – apenso) e a seguir transcrito (TC
3.775/2015).
Pois bem.
O município cancelou dívida ativa no valor de R$
20.441,01, sendo justificado da seguinte forma:
Cancelamentos indevidos
Lei Municipal 03/2012
TOTAL

1.511,03
18.179,85
20.441,01

A área técnica não aceitou as alegações de defesa, pois
entendeu que as taxas de fiscalização, localização e funcionamento não se referem à isenção para abertura da
empresa de microempreendedor individual, conforme
estabelecido na Lei Municipal 3/2012.
Discordo da área técnica, pois essa taxa é instituída e cobrada pela Prefeitura em função da Fiscalização exercida sobre a localização, instalação e funcionamento de
quaisquer estabelecimentos, em observância ao uso e
ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança
e meio ambiente, logo, é liberada para autorização do

Na leitura do mencionado acórdão, nota-se que houve
uma interpretação dos dispositivos legais da Lei Complementar Municipal 03/2012, aplicada ao caso concreto,
ou seja, Cancelamento de créditos inscritos em Dívida
Ativa sem a comprovação de legalidade e motivação,
item II.2 do Acórdão TC 947/2017 e por fim, conclusão lógica expressa no voto do ilustre conselheiro relator, conforme acima transcrito. Desta forma, consta-se
o cumprimento do artigo 93, incisos IX e X da Constituição Federal, artigo 489 inciso II do NCPC.

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar
a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Não é correto afirmar que a fundamação do Acórdão TC
947/2017 desta Corte de Contas incorreu em qualquer
das situações elencadas nos incisos I a VI do §1º do artigo 489 do NCPC acimas transcritos.

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

Respeitosamente discordamos das alegações do
Ministério Público e entendemos que o acórdão recorrido não parafraseou os artigos da Lei Complementar
03/2013; não se limitou à indicação, à reprodução ou
à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação
com a causa ou a questão decidida. Também não foi
constatado no acórdão atacado, emprego de conceitos
jurídicos indeterminados e invocações de motivos que
se prestariam a justificar qualquer outra decisão desta
Corte de Contas. Na oportunidade é importante esclarecer que a Lei Complementar Municipal 03/2012 institui a lei geral de microempresa, empresa de pequeno
porte e microeempreendor individual do Município de
São Domingos do Norte, não sendo portanto, aplicável a
nenhum outro município.

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Destaca-se que para o fiel cumprimento de seu mister constitucional, esta Corte de Contas conta com um

Nos termos do artigo 489, § 1º do NCPC não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou
a questão decidida;

www.tce.es.gov.br
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corpo técnico composto por profissionais de diferentes
áreas de atuação, responsável por elaborar as diversas
peças nas quais se desdobra um processo de contas, desde a sua formação até o trânsito em julgado, e essenciais à apuração dos fatos e à consolidação das supostas irregularidades.
Sendo assim, integram os processos os Relatórios de Auditoria, as Instruções Técnicas Iniciais, eventuais Manifestações Técnicas, Instruções Técnicas Conclusivas, entre outras. Embora não haja vinculação das razões de
decidir do corpo julgador às considerações lançadas pela área técnica, é inegável que seus apontamentos e conclusões, nas diferentes fases processuais, poderão subidiar a decisão prolatada.
No caso da Prestação de Contas Anual – Exercício 2013
da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, observa-se que a fundamentação claramente existente no Acordão TC 947/2017 pautou-se na LC Municipal 03/2012, em justificativas e documentos probantes
apresentados pelo responsável, bem como em análises
efetuadas pelo corpo técnico deste Tribunal de Contas,
consubstanciadas no Relatório Técnico 423/2015, ITC
4.103/2015 e Manifestação Técnica 0666/2017 todos do
TC 3.775/2015.
Face todo o expôsto, entende-se fundamentada a decisão do Acordão 947/2017, item 2.2 da MT 0666/20171, em atendimento ao art. 93, incisos IX e X, da Constituição Federal de 1988 c/c art. 489, caput e incisos I, III
e III do NCPC. E assim, somos pelo não acolhimento da
preliminar de mérito ao presente recurso: Nulidade do
Acórdão TC 947/2017 – Primeira Câmara , passando-se
a análise do mérito a seguir:
IV. DO MÉRITO

Irregularidade recorrida: CANCELAMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA SEM A COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO (Item II.2 do
Acórdão TC 947/2017, Item 4.1 da ITC 4103/2016 e 2.2
da MT 0666/2017-1):
Conforme mencionado, o Ministério Público de Contas
interpôs o presente Recurso de Reconsideração em face
do Acórdão TC 947/2017 – Primeira Câmara, que julgou
regular com ressalva a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte – Processo
TC 3.775/2015, sob a responsabilidade do Sr. José Geraldo Guidoni, in verbis:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3775/2015, ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e seis de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Afastar as seguintes irregularidades, conforme já fundamentado no voto do relator:
1.1 Cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa sem a comprovação de legalidade e motivação (item
3.4.1 do RT 423/2015 e 4.1 da Instrução Técnica Conclusiva 4103/2016);
1.2 Não conformidade no saldo contábil entre termo de
verificação das disponibilidades e Balancete de Verificação (item 3.5.1.1 do RT 423/2015 e 5.1 da Instrução Técnica Conclusiva 4103/2016);
1.3 Ausência de comprovação dos saldos informados no
termo de verificação das disponibilidades financeiras
www.tce.es.gov.br

(item 3.5.1.2 do RT 423/2015 e 5.2 da Instrução Técnica
Conclusiva 4103/2016);
2. Manter as seguintes irregularidades, conforme já fundamentado no voto do relator:
2.1 Não apropriação da despesa relativa à Contribuição Previdenciária Patronal em conta contábil apropriada (INSS – Contribuição sobre Salários e Remunerações
(Item 3.1.1 do RT 423/2015 e 3.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 4103/2016);
2.2 Divergência entre os valores apurados nos inventários anuais de bens móveis e imóveis, confrontando-se
o levantamento do inventário, o resumo do inventário, o
demonstrativo de movimentações e o Balanço Patrimonial (item 3.5.2.1);
2.3 Omissão no envio dos arquivos INVALM, RESAMC,
DEMAMC, RESAMP, DEMAMP, INVINT, COMINV (item
3.5.2.2);
3. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, sob a responsabilidade do senhor José Geraldo Guidoni, no exercício de suas funções administrativas, relativa ao exercício de 2014, nos termos do inciso II, do art.
84, da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a devida
quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
4. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de
São Domingos do Norte que:
4.1 Proceda a correta contabilização da amortização da
dívida contratual em conformidade com a Lei 4.320/64;
4.2 Atente para os prazos da Instrução Normativa
36/2016 quanto à preparação de sistemas e outras providências de implantação e a obrigatoriedade dos regisSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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tros contábeis e encaminhe os inventários de almoxarifado e dos bens móveis e imóveis na próxima prestação
de contas;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Divergindo da decisão deste Tribunal de Contas acima
transcrita, o Ministério Público argumenta que houve error in judicando e grave informação a norma no julgamento da Primeira Câmara desta Corte de Contas :(fls. 5
do TC 8.957/2017):
No julgamento objurgado incorre em error in judicando
ao considerar inocorrente a infração Cancelamento de
créditos inscritos em Dívida Ativa sem a comprovação de
legalidade e motivação (item 3.4.1 do RT 423/2015 e 4.1
da Instrução Técnica Conclusiva 4103/2016), a qual consubstancia grave infração à norma, razão pela qual se insurge esse órgão do Ministério Público de Contas.
Ressalta-se que o Senhor José Geraldo Guidoni manifestou interesse de resposta em sustentação oral, por
intermédio de seu advogado Dr. Igor Wandy Volz, OAB/
ES 22.112.
IV.1 Razões apresentadas pelo Ministério Público Especial de Contas
Irresignado com a decisão da Primeira Câmara deste Tribunal de Contas, o Ministério Público Especial de Contas,
no exercício de suas funções institucionais, interpôs tempestivamente Recurso de Reconsideração visando à reforma do Acórdão 947/2017 (TC 3.775/2015- apenso),
consoante razões recursais transcritas abaixo (fls. 12 a 19
do TC 8.954/2017):
O v. Acórdão recorrido afastou a irregularidade constante
do item 2.2 da MT 0666/2017-1, constante dos autos TC3775/2015, sob a seguinte argumentação, ipsis litteris:

O município cancelou dívida ativa no valor de R$
20.441,01, sendo justificado da seguinte forma:
Lei Municipal 761/2013
Cancelamentos indevidos
Lei Municipal 03/2012
TOTAL

750,13
1.511,03
18.179,85
20.441,01

A área técnica não aceitou as alegações de defesa, pois
entendeu que as taxas de fiscalização, localização e funcionamento não se referem à isenção para abertura da
empresa de microempreendedor individual, conforme
estabelecido na Lei Municipal 3/2012.
Discordo da área técnica, pois essa taxa é instituída e cobrada pela Prefeitura em função da Fiscalização exercida sobre a localização, instalação e funcionamento de
quaisquer estabelecimentos, em observância ao uso e
ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança
e meio ambiente, logo, é liberada para autorização do
Alvará de Funcionamento na abertura e renovação das
empresas. (grifo nosso)
Diante dos fatos expostos, entendo que a documentação
e justificativas comprovam a legalidade e motivação para o cancelamento da dívida ativa. Portanto, afasto a irregularidade.
[...]
E prossegue o Ministério Público:
No entanto, com a devida vênia ao posicionamento acima exarado, não pode ele prevalecer, eis que afrontam
legais e constitucionais, conforme inicialmente aduzido.
Verifica-se que o Prefeito de São Domingos do Norte
cancelou créditos inscritos em Dívida Ativa sem comprovação da legalidade desse ato, redundando-se num dano
ao erário municipal no montante de R$ 20.441,01.
www.tce.es.gov.br

Insta esclarecer que “a dívida ativa constitui-se em um
conjunto de direitos ou créditos de várias naturezas, em
favor da Fazenda Pública, com prazos estabelecidos na
legislação pertinente, vencidos e não pagos pelos devedores, por meio de órgão ou unidade específica instituída para fins de cobrança na forma da lei”, conforme o
documento técnico7 aprovado pela Portaria Federal n.º
564, de 27 de outubro de 2004.
É cediço que, por se tratar de um ativo, a Dívida Ativa
constitui-se em uma importante fonte de receita; seu
resgate é de grande relevância frente ao aumento das
obrigações a cargo do Município para atendimento das
crescentes demandas sociais e impelem os gestores a investirem na adoção de medidas para aumentar a capacidade de recuperação de tais créditos.
O cancelamento de dívida ativa sem motivação é irregularidade grave, eis que abdicar de um direito creditório e, por conseguinte, uma receita municipal, viola, antes de tudo, o princípio da indisponibilidade do interesse público.
[...]
Ressalta-se que em outro momento já entendeu o Tribunal de Contas por determinar a instauração de tomada
de contas especial tendo em vista o cancelamento de dívida ativa com possível dano ao erário:
PARECER PRÉVIO TC-078/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1903/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2010 RESPONSÁVEL - ANTÔNIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL
ADVOGADO - ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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(OAB/ES Nº 15786) E GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA (OAB/
ES Nº 16046)

duais;

EMENTA

VIII – simplificação dos processos de abertura, alterações e baixa de inscrição;

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
- 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO - 2) FORMAR
AUTOS APARTADOS PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DE RECEITA - 3) DETERMINAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
[...]
Na sequência o recorrente ressaltou:
Salienta-se que o ato de cancelamento, como todo ato
administrativo, deve estar devidamente fundamento,
podendo a administração apoiar-se na lei que dispensou
a execução dos créditos tributários.
Contudo, constata-se, como já amplamente refutado pelo Unidade Técnica, que o gestor não comprovou o motivo dos cancelamentos, eis que a lei que utilizou para tal
fundamentação – Lei n. 761/2013 – cancela dívida ativa em nome de pessoas diversas (Dário Fachetti Netto e
Márcio Pedro Vazzoler) das apresentadas na documentação em sede de sustentação oral (Jesué Esmidler e Prefeitura de São Domingos do Norte).
Ademais, verifica-se que foram canceladas todas as taxas referentes à fiscalização, localização e funcionamento, expediente, bem como, alvará sanitário.
Contudo, não foi esse o alcance da Lei Complementar
03/2012, senão vejamos:
Art. 2º. Esta Lei estabelece normas relativas a:
I – aos incentivos fiscais e ao enquadramento e tratamento tributário dispensados às microempresas, às empresas de pequeno porte e aos empreendedores indivi-

[...]

res das taxas de Licença para Localização, de Fiscalização de Funcionamento, de Licença para Comércio ambulante e de Licença para Publicidade.
[...]

[...]

Continuando, argumenta o recorrente:

Art. 16. O Município de São Domingos do Norte poderá
adotar documento único de arrecadação das taxas referentes a aberturas das microempresas e empresa de
pequeno porte.

Denota-se do normativo citado que a redução a zero referente aos valores de taxas, emolumentos e demais custos relativos à abertura, como: inscrição, registro, alvará
e licença, bem como o beneficio da redução de 50% do
valor das taxas elencados no art. 17, inciso I, e art. 18 da
LC n. 03/2012, foram instituídas para incentivar os Microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte a se instalarem no município de São Domingos do Norte.

Parágrafo único. Para o microempreendedor individual
ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas,
emolumentos e demais custos relativos à abertura, como: inscrição, registro, alvará e licença.
Art. 17. O empreendedor individual e a microempresa
que tenha auferido no ano imediatamente anterior, receita bruta anual igual ou inferior a R$ 36.000,00 (trinta
e seis mil reais), a partir da entrada em vigor da presente
Lei e baixado o regulamento deste artigo pelo Poder Executivo Municipal, ficam:
I – beneficiadas pela redução de 50% (cinqüenta por
cento) do valor das taxas de Licença para Localização,
de Fiscalização de Funcionamento, de Licença para Comércio Ambulante, de Licença para Publicidade e de Licença para Ocupação de Solo nas Vias e Logradouros
Públicos;
Art. 18. O microempreendedor individual e a microempresa que tenham auferido no ano imediatamente anterior receita bruta anual superior a R$ 36.000,00 (trinta e
seis mil reais) e inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a partir da entrada em vigor da presente Lei e baixado o regulamento deste artigo pelo Poder Executivo Municipal, terá reduzida em 20% (vinte por cento) os valowww.tce.es.gov.br

Não teve a lei o condão de retroagir para abarcar dívidas ativas decorrentes de fatos geradores ocorridos em
momento anterior. Não se trata de perdão dos créditos
constituídos, mas sim um incentivo a abertura de microempresas, empresas de pequeno porte e aos empreendedores individuais.
Já a redução de 50% enumerada no inciso II do art. 17 da
LC 03/2012 referiu-se a multas:
Art. 17. O empreendedor individual e a microempresa
que tenha auferido no ano imediatamente anterior, receita bruta anual igual ou inferior a R$ 36.000,00 (trinta
e seis mil reais), a partir da entrada em vigor da presente
Lei e baixado o regulamento deste artigo pelo Poder Executivo Municipal, ficam:
II – beneficiadas pela redução de 50% (cinqüenta por
cento) das multas formais.
[...]
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Evidencia-se do artigo acima que a prefeitura tentou por
meio da LC n. 03/2012 extinguir (remissão) parcialmente
créditos tributários de certos munícipes.
Nesse cenário, cumpre enfatizar que o instituto da remissão, estabelecido no artigo 172 do Código Tributário
Nacional, concerne à dispensa do crédito tributário e como tal deve ser justificado em um dos itens do referido
preceptivo:
[...]
Sob esta ótica, assevera Kiyoshi Harada12 que “a autorização legislativa não pode deixar a critério subjetivo
da autoridade administrativa conceder ou não a remissão. A lei há de estabelecer critérios objetivos mesmo
porque, em matéria de tributação, tanto sua cobrança,
quanto sua dispensa só se opera por meio de ato administrativo vinculado. Assim, o parágrafo único do art.
172 deve ser entendido no sentido de invalidação do ato
concessivo da remissão obtida contra disposições normativas, ou com desvio de poder”.
Nota-se que as reduções ofertadas pela lei municipal
não guardam relação com nenhuma hipótese elencada
nos incisos do artigo 172 do CTN, configurando, desse
modo, a ilegalidade nos cancelamentos da dívida ativa
no munícipio de São Domingos do Norte que macularam
as contas do exercício financeiro de 2014.
Ademais, esses incentivos elencados como justificativa
para cancelar dívida ativa podem ensejar renúncia de receitas.
Destaca-se, quanto ao tema, o entendimento exarado no
parecer 040/2007 do Tribunal de Contas do Mato Grosso:
[...]

A Lei de Responsabilidade Fiscal esclarece que as regras referentes à renúncia de receitas não serão aplicadas quando ficar demonstrado que o cancelamento do
débito fiscal é inferior aos custos de cobrança da dívida. Contudo, na espécie, não foi demonstrado no processo que o cancelamento da dívida estava enquadrado nos casos de remissão crédito tributário por baixo
valor do débito.

Essa Corte deve ser justa e fiel aos princípios que a regem, que são pautados na atuação de “forma técnica,
competente, responsável, imparcial, coerente, objetiva
e comprometida com a missão institucional”.

Observa-se, na oportunidade, que o v. acórdão recorrido
ainda considerou como cancelamento indevido o montante de R$ 1.511,03, olvidando-se de trazer as consequências dessa conduta praticada.

Por tudo, configurada está a prática da irregularidade e,
mais, a sua gravidade, o que encontra subsunção no art.
84, III, “c” e “d”, da LC n. 621/12.

Resta claro, no caso vertente, que não houve justificativa do gestor para cancelar os créditos inscritos em dívida ativa no importe de R$ 20.441,01. Assim, flexibilizar o
mandamento legal representa conduta insensata, perigosa à segurança jurídica, que insculpe nos administradores e administrados sentimento de impunidade.

Conforme relatado, a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - Exercício
2014, sob a responsabilidade do Sr. José Geraldo Guidoni (ordenador de despesas) foi julgada regular com ressalva por este Tribunal de Contas, consoante os termos
do Acordão TC 947/2017 da Primeira Câmara (Proc. TC
3.775/2015- apenso).

Cabe ressaltar que o julgamento pela irregularidade das
contas ou a emissão de parecer prévio pela rejeição não
possui caráter tão somente sancionatório. Muito pelo
contrário: quando o Tribunal reconhece a existência de
irregularidades que, por consequência, culminam com a
aplicação de penalidades, age mais em caráter pedagógico do que sancionador.
A missão institucional do Tribunal de Contas é “orientar
e controlar a gestão dos recursos públicos em benefício
da sociedade”, ou seja, o foco do controle externo exercido deve privilegiar a sociedade, nunca o gestor irresponsável. Deixar de penalizá-lo, mesmo diante de irregularidades, é favorecê-lo em detrimento do povo, e isso é inadmissível.
www.tce.es.gov.br

Assim, não reputar irregular a hipótese em exame é insculpir no ordenador sentimento de impunidade, não
compatível com a função institucional do Tribunal de
Contas.

IV.2 Análise técnica

Verificou-se que a irregularidade objeto de recurso,
item II.2 do Acordão TC 947/2017, foi indicada no RT
423/2015 e mantida na ITC 4103/2016 e Manifestação
Técnica 666/2017-1 e versa sobre:
Cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa sem
a comprovação de legalidade e motivação Base Normativa: Art. 37 da Constituição da República; art. 45 § 2º da
Constituição Estadual; arts. 39, 85, 87, 88 da Lei Federal
nº 4.320/64; art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000
(LRF); arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 6.830/1980; e art. 10,
inciso X, da Lei 8.429/1992.
Na leitura da fundamentação do Acórdão TC 947/2017
(TC 3.775/2015- apenso) constatou-se que irregularidaSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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de acima tipificada foi afastada pelo Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun , conforme
transcrição abaixo:
A área técnica não aceitou as alegações de defesa, pois
entendeu que as taxas de fiscalização, localização e funcionamento não se referem à isenção para abertura da
empresa de microempreendedor individual, conforme
estabelecido na Lei Municipal 3/2012.
Discordo da área técnica, pois essa taxa é instituída e cobrada pela Prefeitura em função da fiscalização exercida sobre a localização, instalação e funcionamento de
quaisquer estabelecimentos, em observância ao uso e
ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança
e meio ambiente, logo, é liberada para autorização do
Alvará de Funcionamento na abertura e renovação das
empresas.
Diante dos fatos expostos, entendo que a documentação
e justificativas comprovam a legalidade e motivação para o cancelamento da dívida ativa. Portanto, afasto a irregularidade.
Inconformado com a decisão da Primeira Câmara deste
Tribunal de Contas o nobre Parquet de Contas recorreu
do Acórdão TC 9472017 buscando à reforma do julgamento das contas da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - Exercício 2014, argumentando, às fls. 8 do
TC 8.954/2017, que os fundamentos do citado acórdão
vão de encontro aos preceitos legais e constitucionais
que regem a matéria tratada (itens 3.4.1 do RT 423/2015
e 4.1 da ITC 4103/2016).
O recorrente aponta que o Prefeito de São Domingos
do Norte cancelou créditos inscritos em Dívida Ativa
sem comprovação da legalidade desse ato, redundando-

-se num dano ao erário municipal no montante de R$
20.441,01.

da legislação on line da Prefeitura de São Domingos do
Norte e reproduzida abaixo:

Compulsado os autos, fls. 126/138 do TC 3775/2015,
constatou-se, por intermédio do relatório 07- Dívida
Cancelada Geral de autoria da própria Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, comprovantes de cancelamentos de dívida ativa no montante de R$ 20.441,01
conforme afirmou o Ministério Público.

Continuando, o Ministério Público relata que foram canceladas todas as taxas referentes à fiscalização, localização e funcionamento, expediente, bem como, alvará sanitário. E que não foi esse o alcance da Lei Complementar 03/2012.

Afirma o Ministério Público que “o cancelamento de dívida ativa sem motivação é irregularidade grave, eis “que
abdicar de um direito creditório e, por conseguinte, uma
receita municipal, viola, antes de tudo, o princípio da indisponibilidade do interesse público”. Concordamos
com o recorrente, pois todo ato administrativo deve ser
motivado, principalmente os que envolverem renúncia
de direitos creditórios da fazenda pública.
O recorrente constatou, subsidiado em análises técnicas
consubstanciadas no RT 423/2015 e MT 0666/2017, que
o gestor não comprovou o motivo dos cancelamentos da
dívida ativa do município de São Domingos do Norte no
exercício de 2014. De acordo com o Ministério Público a Lei n. 761/2013, utilizada na fundamentação do ato
administrativo recorrido, cancela dívida ativa em nome
de pessoas diversas (Dário Fachetti Netto e Márcio Pedro
Vazzoler) das apresentadas na documentação em sede
de sustentação oral (Jesué Esmidler e Prefeitura de São
Domingos do Norte). Assiste razão o recorrente.
Observa-se que a incompatibilidade entre a identificação dos contribuintes em memoriais de sustentação oral
e a Lei nº 761/2013, foi relatada na MT 666/2017 (fls.
183/185 do TC 3775/2015), podendo ser facilmente percebida no exame dos documentos acostados às fls. 126
do TC 3775/2015 e o texto da supracitada lei, disponível
www.tce.es.gov.br

O recorrente esclarece, à luz dos artigos 2º, 16, 17 e 18
da Lei Complementar Municipal 03/2012, transcritos às
fls. 15 do TC 8.954/2017, que a redução a zero referente
aos valores de taxas, emolumentos e demais custos relativos à abertura, bem como o benefício da redução de
50% do valor das taxas elencados no art. 17, inciso I, e
art. 18 da LC n. 03/2012, foram instituídas para incentivar os Microempreendedores individuais e empresas de
pequeno porte a se instalarem no município de São Domingos do Norte.
Segundo o Ministério `Público a LC nº. 03/2012 não teve o condão de retroagir para abarcar dívidas ativas decorrentes de fatos geradores ocorridos em momento anterior. Não se trata de perdão dos créditos constituídos,
mas sim um incentivo a abertura de microempresas, empresas de pequeno porte e aos empreendedores individuais. Neste quesito também acompanhamos o entendimento do Ministério Público.
Verifica-se que a LC nº 03/2012 de 14/03/2012, cuja vigência ocorreu a partir de sua publicação, trata-se de
uma lei De incentivo fiscal e dispõe de fatos geradores da obrigação tributária futura. De acordo com o artigo 16 da LC 03/2016, o microempreendedor individual que vier constituir empresa, logicamente após a vigência da LC 03/2012, terá reduzido a zero as taxas referentes abertura (inscrição, registro alvará e licença).
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Já os microempreendedores individuais e microempresas que estavam em funcionamento antes da vigência da
LC 03/2012, terão uma redução de 50% ou 20% das taxas de a serem pagas a partir de 14/03/2012, dependendo da receita bruta anual auferida no ano imediatamente anterior, conforme inteligência dos artigos 17 e 18 da
lei em estudo.
Na oportunidade, acolhemos na presente instrução o entendimento da área técnica deste Tribunal de Contas inserto na Manifestação Técnica 666/2017 (TC 3.775/2015)
no sentido de que a LC 02/2012 dispõe que a redução total, ou seja isenção, é prevista apenas para os valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos
à abertura, conforme transcrição abaixo:
Relativamente à Lei Complementar nº 03 de 14/03/2012,
a qual institui a lei geral municipal da microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual entre outras providências, identificou-se a possibilidade de redução dos valores das taxas de “Licença para Localização, de Fiscalização de Funcionamento, de Licença para Comércio Ambulante e de Licença para Publicidade”, todavia, até os limites de 20% e 50%, conforme o
caso. Conforme se observa a seguir, a Lei dispõe, taxativamente, que a redução total é prevista apenas para os
valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos à abertura, como: inscrição, registro, alvará e licença:
Também acompanhamos o entendimento exarado na
MT 666/2017 a seguir transcrito:
Com base no apresentado, depreende-se que a Lei supramencionada não faz menção à isenção de pagamentos aos Microempreendedores Individuais no que tange à Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento

e nem mesmo faz referência ao cancelamento de Dívida
Ativa, porventura existente antes da data de publicação
da Lei. Desta forma, entende-se, salvo melhor juízo, que
mesmo que os valores cancelados fossem relativos a tributos inscritos indevidamente, por terem como fato-gerador a abertura dos empreendimentos (MEI), estes cancelamentos não teriam amparo na Lei nº 761/2013, sendo necessária, portanto, a edição de lei autorizativa.
No exame da LC 03/2012 não foi constatado nenhum
dispositivo autorizando cancelamento de obrigações
tributárias anteriores a vigência da lei complementar e
muito menos autorização de cancelamento de créditos
tributários vencidos, não pagos e inscritos em dívida ativa em qualquer período de competência.
Neste contexto, destaca-se o conceito de dívida ativa tributária: (art. 201 do CTN)
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente
de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado
o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão
final proferida em processo regular.
Verifica-se que os artigos 17 e 18 da LC 03/2012 autorizam um redução de 50% ou 20%, dependendo da receita bruta anual do ano anterior, a ser pago a partir da
vigência da lei complementar, no valor das taxas de localização, fiscalização, licença para comércio ambulante,
licença para publicidade, licença para ocupação de solo nas vias e logradouros públicos nas microempresas e
empreendedor individual já constituídos anteriormente
à vigência da lei. Porém, a lei complementar não autoriza uma extinção das multas e tributos, e muito menos autoriza o cancelamento de créditos tributários já
constituídos, na forma prevista no artigo 39 da Lei Fewww.tce.es.gov.br

deral 4.320/64.
Destaca-se o conceito de créditos da Fazenda Pública e
de dívida ativa tributária, disposto no artigo 39, §2º da
Lei 4.320/64:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto
Lei nº 1.735, de 1979)
§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo
transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na
forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a
respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído
pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)
§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas.
Prosseguindo, o recorrente observou que a redução de
50% enumerada no inciso II do art. 17 da LC 03/2012 referiu-se a multas, e que a prefeitura tentou por meio da
LC n. 03/2012 extinguir (remissão) parcialmente créditos
tributários de certos munícipes.
O Ministério Público enfatizou que o instituto da remissão, estabelecido no artigo 172 do Código Tributário Nacional, concerne à dispensa do crédito tributário e como
tal deve ser justificado em um dos incisos do retro citado artigo.
Conforme brilhantemente apontou o Ministério Público,
a LC 03/2012 não legislou sobre nenhuma das hipóteses
elencadas nos incisos I a V do artigo 172 do CTN, configurando, desse modo, a ilegalidade nos cancelamentos
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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da dívida ativa no munícipio de São Domingos do Norte.
Da análise empreendida com base nos documentos e relatórios técnicos disponíveis nos autos (TC 3.775/2015)
e nas argumentações trazidas pelo recorrente, entendemos que houve uma interpretação equivocada da finalidade das taxas previstas no artigos 16 , 17 e 18 da Lei
Complementar 03/2012 com o instituto da extinção do
crédito tributário previsto no Código Tributário Nacional, artigos 156, I (remissão) e 172 (demais modalidades
de extinção), quando da fundamentação do respeitável
Acordão 947/2017.
Por fim, concordamos com o Ministério Público quanto
a ausência de justificativas do responsável para cancelar os créditos inscritos em dívida ativa no total de R$
20.441,01, configurando-se grave irregularidade e descumprimento ao artigo 84, III, “c” e “d” da LC 621/2012.
Diante todo o exposto, somos pela reforma do acórdão
recorrido.
V – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Examinou-se a razões acostadas aos presentes autos, resultando na opinião pelo não acolhimento da preliminar
arguída pelo Ministério Público, para no mérito sugerir
PROVIMENTO AO RECURSO.
Vitória- ES, 27 de Abril de 2018.
[...]”
Vale ressaltar o voto recorrido, prolatado pelo eminente Cons. Rodrigo Chamoun, nos autos do processo TC
3775/2015:
II – DAS IRREGULARIDADES:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação

de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Quanto às irregularidades, passo a expor as razões que
formaram meu convencimento.
II.1 Não apropriação da despesa relativa à Contribuição
Previdenciária Patronal em conta contábil apropriada
(INSS – Contribuição sobre Salários e Remunerações
(Item 3.1.1 do RT 423/2015 e 3.1 da ITC 4103/2016)
Base Normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, alínea “a”, da
Constituição da República; art. 22, incisos I e II, c/c art.
30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; art.
60 da Lei Federal nº 4.320/1964; arts. 6º e 9º da Resolução CFC nº 750/1993; itens 1.3 e 1.6 da Resolução CFC nº
1.111/07 (com redação dada pela Res. CFC 1.367/2011).
[...]
Pois bem.
Assiste razão a área técnica quanto à classificação no sistema orçamentário da despesa com amortização da dívida contratual, pois esta deveria ter sido contabilizada
em despesa de capital e foi contabilizada como despesa corrente.

natureza grave, pois se trata de um vício de procedimento formal, não tendo acarretado prejuízo na análise das
contas.
Nesse caso, a irregularidade em questão não macula as
contas do exercício, cabendo determinação ao gestor
para que seja mais diligente quanto à correta contabilização da amortização da dívida contratual em conformidade com a Lei 4.320/64.
II.2 Cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa sem a comprovação de legalidade e motivação (item
3.4.1 do RT 423/2015 e 4.1 da ITC 4103/2016)
Base Normativa: Art. 37 da Constituição da República;
art. 45 § 2º da Constituição Estadual; arts. 39, 85, 87,
88 da Lei Federal nº 4.320/64; art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº
6.830/1980; e art. 10, inciso X, da Lei 8.429/1992.
[...]
Pois bem.
O município cancelou dívida ativa no valor de R$
20.441,01, sendo justificado da seguinte forma:
Lei Municipal 761/2013
Cancelamentos indevidos
Lei Municipal 03/2012
TOTAL

750,13
1.511,03
18.179,85
20.441,01

Entretanto, mesmo ocorrendo o erro de classificação no
sistema orçamentário o gestor contabilizou corretamente no sistema patrimonial, pois houve a baixa da dívida
fundada no valor de R$ 113.147,64, conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo XVII, cujo saldo final
está em conformidade com o Balanço Patrimonial – Anexo XIV, não prejudicando a análise da situação patrimonial no exercício de 2014.

A área técnica não aceitou as alegações de defesa, pois
entendeu que as taxas de fiscalização, localização e funcionamento não se referem à isenção para abertura da
empresa de microempreendedor individual, conforme
estabelecido na Lei Municipal 3/2012.

Diante dos fatos constatados neste processo, a irregularidade em questão evidencia um ato praticado com impropriedade formal. Contudo, deixo de considerá-la de

Discordo da área técnica, pois essa taxa é instituída e cobrada pela Prefeitura em função da fiscalização exercida sobre a localização, instalação e funcionamento de

www.tce.es.gov.br
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quaisquer estabelecimentos, em observância ao uso e
ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança
e meio ambiente, logo, é liberada para autorização do
Alvará de Funcionamento na abertura e renovação das
empresas.
Diante dos fatos expostos, entendo que a documentação
e justificativas comprovam a legalidade e motivação para o cancelamento da dívida ativa. Portanto, afasto a irregularidade.
III.3 Não conformidade no saldo contábil entre termo de verificação das disponibilidades e Balancete de
Verificação (item 3.5.1.1 do RT 423/2015 e 5.1 da ITC
4103/2016)
Base Normativa: Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil; arts. 85, 86, 105, §§ 1º e 3º, da Lei Federal nº 4.320/64.
[...]
Pois bem.
A área técnica não aceitou as alegações da defesa, pois
o gestor encaminhou novo Balancete de Verificação em
desacordo às normas brasileiras de contabilidade quanto à tempestividade dos registros contábeis, ou seja,
após o encerramento do exercício.
Discordo da área técnica nesse caso concreto, pois a alegação do gestor foi de inconsistência no sistema informatizado que não gerou novos lançamentos contábeis.
Tanto é consistente essa informação que o saldo contábil
da conta do Disponível no valor total R$ 10.782.034,83
está em conformidade com o Termo de Verificação, o novo Balancete de Verificação e o Balanço Patrimonial. Demonstrando que não houve ajustes contábeis através de
novos lançamentos que alterassem a composição patri-

monial do exercício de 2014.
Diante dos fatos, afasto a irregularidade.
III.4 Ausência de comprovação dos saldos informados
no termo de verificação das disponibilidades financeiras (item 3.5.1.2 do RT 423/2015 e 5.2 da ITC 4103/2016)
Base Normativa: Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil; arts. 85, 86, 105, §§ 1º e 3º, da Lei Federal nº 4.320/64.
[...]
Pois bem.
Assiste razão a área técnica quanto à ausência de notas
explicativas, entretanto a transação de R$ 250,00 entre
a conta aplicação e a conta corrente não alterou o resultado do disponível e não prejudicou a análise da composição patrimonial.
Diante da ausência de alteração da composição patrimonial, visto tratar-se de lançamento entre conta corrente
e conta aplicação no mesmo valor de R$ 250,00, afasto
a irregularidade.
III.5 Divergência entre os valores apurados nos inventários anuais de bens móveis e imóveis, confrontando-se
o levantamento do inventário, o resumo do inventário,
o demonstrativo de movimentações e o Balanço Patrimonial (item 3.5.2.1)
Art. 37 da Constituição da República; artigos 94 a 96 da
Lei Federal nº 4.320/2012; art. 4º da Instrução Normativa nº 28/2013.
Omissão no envio dos arquivos INVALM, RESAMC, DEMAMC, RESAMP, DEMAMP, INVINT, COMINV (item
3.5.2.2).
Art. 37 da Constituição da República; art. 82 da Lei Comwww.tce.es.gov.br

plementar Estadual nº 621/2012; art. 5º da Resolução
TC nº 273/2014; item 4 do Anexo Único da Resolução
nº 280/2014; art. 4º da Instrução Normativa nº 28/2013.
[...]
Pois bem.
Analisando as argumentações, entendo que assiste razão à área técnica quanto ao não cumprimento dos dispositivos legais e das divergências dos inventários dos
bens móveis e imóveis.
Entretanto, divirjo da conclusão pela irregularidade das
contas, pois a Secretaria do Tesouro Nacional aprovou
na forma do Anexo à Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015, o Plano de Implantação dos Procedimentos
Contábeis Patrimoniais - PIPCP, definidos nos artigos 6º e
7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013,
cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e que, este
Tribunal acompanhou a STN através da Instrução Normativa 36/2016, que ampliou os prazos conforme art. 1º, inciso II, a saber:
II - dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP, definidos no MCASP, nos prazos estabelecidos de forma
gradual, dispostos no anexo único desta Instrução Normativa, em conformidade com Plano de Implantação dos
Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, anexo à
Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.
Assim, considerando que a referida IN 36/2016, em seu
anexo único, nos itens 7, 8, 9 e 17 apresenta os novos
prazos para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis; de infraestrutura, cultural e estoques, respectiva depreciação, amortização ou
exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável,
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018

151

ATOS DO PLENÁRIO

nos prazos entre 2016 a 2021 para a implantação dos sistemas e registros contábeis.

mo de verificação das disponibilidades financeiras (item
3.5.1.2 do RT 423/2015 e 5.2 da ITC 4103/2016)

Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.

Relevo, contudo, a divergência mantida entre os registros contábeis e os inventários dos bens móveis e imóveis no exercício de 2014, visto que se encontram dentro
do prazo para os referidos ajustes.

III.2 – Sejam mantidas as seguintes irregularidades, conforme já fundamentada neste voto:

Vitória, 6 de julho de 2017.

Diante do exposto, não há como afastar integralmente as
irregularidades, vez que as divergências, de fato existem,
entretanto, entendo que estas não tem o condão de macular as contas em análise.
Determino ao gestor atual que atente para os prazos da
Instrução Normativa 36/2016 quanto à preparação de
sistemas e outras providências de implantação e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe os inventários de almoxarifado e dos bens móveis e imóveis
na próxima prestação de contas.
III – CONCLUSÃO
Com base no artigo 29, inciso V, da Resolução nº
261/2003, divergindo do entendimento da Secretaria
de Controle Externo e do Ministério Público Especial de
Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
III.1 - Sejam afastadas as seguintes irregularidades, conforme já fundamentada neste voto:
Cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa sem
a comprovação de legalidade e motivação (item 3.4.1 do
RT 423/2015 e 4.1 da ITC 4103/2016)
Não conformidade no saldo contábil entre termo de verificação das disponibilidades e Balancete de Verificação
(item 3.5.1.1 do RT 423/2015 e 5.1 da ITC 4103/2016)
Ausência de comprovação dos saldos informados no ter-

Não apropriação da despesa relativa à Contribuição Previdenciária Patronal em conta contábil apropriada (INSS
– Contribuição sobre Salários e Remunerações (Item
3.1.1 do RT 423/2015 e 3.1 da ITC 4103/2016)
Divergência entre os valores apurados nos inventários
anuais de bens móveis e imóveis, confrontando-se o levantamento do inventário, o resumo do inventário, o demonstrativo de movimentações e o Balanço Patrimonial
(item 3.5.2.1)
Omissão no envio dos arquivos INVALM, RESAMC, DEMAMC, RESAMP, DEMAMP, INVINT, COMINV (item
3.5.2.2).
III.3 - Sejam julgadas REGULARES COM RESSALVAS as
contas da Prefeitura de São Domingos do Norte, sob a
responsabilidade do Sr. José Geraldo Guidoni, no exercício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 2014, nos termos do inciso II, do art. 84, da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
III.4 – Seja DETERMINADO ao atual gestor da Prefeitura
Municipal de São Domingos do Norte, no sentido de que:
Proceda a correta contabilização da amortização da dívida contratual em conformidade com a Lei 4.320/64.
Atente para os prazos da Instrução Normativa 36/2016
quanto à preparação de sistemas e outras providências
de implantação e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe os inventários de almoxarifado e dos
bens móveis e imóveis na próxima prestação de contas.
www.tce.es.gov.br

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica pelo não acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público.
Quanto ao mérito, e divirjo do entendimento técnico e
do parecer do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada no voto do Conselheiro Rodrigo Chamoun, acima
transcrita.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica APENAS quanto à preliminar suscitada e divergindo
do entendimento técnico e do parecer do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Procurador
Especial de Contas Luciano Vieira, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. NÃO ACOLHER a preliminar de mérito arguída pelo Ministério Público de nulidade do ACORDÃO TC
947/2017;
1.2. CONHECER do recurso;
1.3. No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente ReSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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curso, mantendo-se incólume o Acórdão TC 947/2017
– 1ª Câmara, que julgou REGULAR COM RESSALVAS as
CONTAS DE GESTÃO do senhor José Geraldo Guidoni,
ordenador na Prefeitura de São Domingos do Norte;

Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1164/2018 – PLENÁRIO

1.4. ARQUIVAR o presente processo, após o trânsito em
julgado.

Processo: 06888/2016-1

2. Unânime.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2015

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
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério

UG: SEMCEL - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer de Vila Velha

3.2.2.1.1 Não conformidade, quanto aos bens em almoxarifado, entre saldo de inventário e saldo contábil.
Responsáveis: Leonardo Pereira Guarçoni Duarte e Anderson de Oliveira Almeida.
3.2.2.1.2 Não conformidade, quanto aos bens imóveis,
entre saldo de inventário e saldo contábil.
Responsáveis: Leonardo Pereira Guarçoni Duarte e Anderson de Oliveira Almeida.

Relator: Domingos Augusto Taufner

3.3.1.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual.

Responsável: ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA, LEONARDO PEREIRA GUARCONI DUARTE

Responsáveis: Leonardo Pereira Guarçoni Duarte e Anderson de Oliveira Almeida.

CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE ORDENADOR – SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE VILVA VELHA – EXERCÍCIO
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES ––
ARQUIVAR.

Em Decisão Monocrática 613/2017-1 (fls. 25/26), foi determinada a notificação dos responsáveis, para que apresentassem seus esclarecimentos no prazo improrrogável
de 30 dias, o que foi atendido tempestivamente pelo Sr.
Anderson de Oliveira Almeida (fls. 37/126) e pelo Sr. Leonardo Pereira Guarçoni Duarte (fls. 130/249).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha,
referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Leonardo Pereira Guarçoni Duarte e
Anderson de Oliveira Almeida.
Através de Relatório Técnico Contábil RTC 324/2017-1
(fls. 08/17) e Instrução Técnica Inicial ITI 501/2017-4 (fls.
21/22), a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas opinou pela citação dos responsáveis, em razão das seguintes irregularidades apontadas:
www.tce.es.gov.br

Ato sequente, o Núcleo de Contabilidade e Economia - NCE, através de Instrução Técnica Conclusiva ITC
1408/2018-3, opinou pela regularidade das contas da
Secretaria de Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de
Vila Velha, sob a responsabilidade dos Srs. Leonardo Pereira Guarçoni Duarte e Anderson de Oliveira Almeida.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 3591/2018-1, da lavra do Procurador Especial de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu
aos argumentos apresentados pelo Corpo Técnico.
Destaque-se que o Sr. Leonardo Pereira Guarçoni Duarte
protestou pela realização de sustentação oral quando da
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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apresentação de suas justificativas.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi encaminhada em 27
de abril de 2016 por meio do sistema CidadEs, sendo homologada em 30 de abril do mesmo ano, ou seja, tempestivamente, nos termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Indispensável para tanto a obediência aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência, como determina o artigo 37 da Constituição
Federal.
Passo então à detida análise das inconsistências apontadas pela Área Técnica:
Não conformidade, quanto aos bens em almoxarifado,
entre saldo de inventário e saldo contábil (Item 3.2.2.1.1
do RT 324/2017-1).
Responsáveis: Leonardo Pereira Guarçoni Duarte e Anderson de Oliveira Almeida.
Ao analisar os demonstrativos e demais documentos da
presente Prestação de Contas, a Secretaria de Controle
Externo de Contas – SecexContas constatou que o saldo
do inventário de bens de almoxarifado encontra-se divergente do valor evidenciado no Balanço Patrimonial.
O responsável Anderson de Oliveira Almeida apresentou
razões de justificativas (Defesa/Justificativa 724/2017-1)
em 14/08/2017, contudo, não se manifestou quanto ao
presente indício de irregularidade.
O responsável Leonardo Pereira Guarçoni Duarte alegou que o valor total dos bens de consumo está evidenciado no Balanço Patrimonial, na conta contábil
(1.1.5.0.0.00.00.00.00.00) – Estoque – R$ 21.995,80, e
que o mesmo está presente e evidenciado no Balanço
Patrimonial – BALPT e também no RESAMAC, de forma
correta.
Acrescenta que na ocasião do envio da PCA 2015, o Sistema Pronin CM Almoxarifado ainda não estava integrado ao Sistema Pronin CP – Contabilidade, e, portanto, não havia uniformidade nas informações registradas,
sendo necessária a conferência dos relatórios gerados
pelos dois Sistemas de forma minuciosa.
Ademais, o Sr. Leonardo Pereira Guarçoni Duarte ciwww.tce.es.gov.br

ta justificativa apresentada pela Subsecretaria Municipal de Finanças, informando que o arquivo não estruturado INVALM teria sido gerado através do Sistema Pronin CM – Almoxarifado, na Secretaria Municipal de Administração, e só chegou ao Setor de Contabilidade no
dia 28/04/2016, dois dias antes do término do prazo regulamentar.
Mesmo com todos os percalços, o responsável assevera
ter cumprido o prazo regulamentar de entrega, porém,
os arquivos enviados através do Sistema CidadES foram
enviados sem a devida conciliação com as informações
registradas no Sistema Pronin CP – Contabilidade.
Conclui aduzindo que a Subsecretaria Municipal de Finanças, ao detectar as inconsistências no relatório INVALM gerado à época, e constatando que o mesmo não
refletia o nível contábil 1.1.5, ratificou a diferença apontada pela equipe técnica e regularizou-a na PCA 2016.
Após compulsar as justificativas apresentadas, o Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
opinou pelo afastamento desta irregularidade, haja vista os valores evidenciados na contabilidade e no inventário de bens em almoxarifado apresentarem montantes
idênticos de R$ 2.865,00 na Prestação de Contas do exercício de 2016.
Ante o exposto, anuindo ao posicionamento técnico,
afasto o presente indício de irregularidade.
Não conformidade, quanto aos bens imóveis, entre saldo de inventário e saldo contábil (Item 3.2.2.1.2 do RT
324/2017-1).
Responsáveis: Leonardo Pereira Guarçoni Duarte e Anderson de Oliveira Almeida.
Da análise feita nos demonstrativos e demais documenSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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tos da presente Prestação de Contas, a Secretaria de
Controle Externo de Contas – SecexContas averiguou
que o saldo do inventário de bens imóveis encontra-se
divergente do valor evidenciado no Balanço Patrimonial.
Não obstante tenha apresentado suas razões de justificativas (Defesa/Justificativa 724/2017-1) em 14/08/2017,
o responsável Anderson de Oliveira Almeida não se manifestou quanto ao presente indício de irregularidade.
O responsável Leonardo Pereira Guarçoni Duarte asseverou que, com base nos relatórios apresentados pela
Subsecretaria Municipal de Finanças, a diferença refere-se ao nível contábil (123210601) – Obras em andamento – R$ 130.139,51, que está evidenciada no Balanço Patrimonial de forma correta.
Alegou, como mencionado no item anterior, que os Sistemas Pronin PP e Pronin CP não estavam integrados,
não havendo uniformidade nas informações. Entretanto, a divergência teria sido reconhecida e regularizada na
PCA de 2016.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE opinou pelo afastamento da irregularidade
em análise, por ter sido realizado o ajuste no inventário
e sua devida comprovação por meio de resumo de inventário de bens imóveis com montantes condizentes com
os valores registrados na contabilidade.
Diante do exposto, acompanhando o posicionamento
técnico, entendo por afastar o indício de irregularidade.
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual (Item 3.3.1.1 do RT
324/2017-1).

Responsáveis: Leonardo Pereira Guarçoni Duarte e Anderson de Oliveira Almeida.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas verificou não ter o Controle Interno emitido opinião
sobre a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha.
Em que pese o responsável Anderson de Oliveira Almeida tenha apresentado razões de justificativas (Defesa/
Justificativa 724/2017-1) em 14/08/2017, não se manifestou quanto ao presente indício de irregularidade.
Em suas alegações de defesa, o responsável Leonardo
Pereira Guarçoni Duarte aduziu que quando da elaboração da PCA (entre janeiro e abril de 2016), ocorreram diversos problemas, que foram relatados aos responsáveis
através de CIs, e-mails e abertura de chamados, sendo
inclusive do conhecimento da Controladoria Geral.
Elencou os problemas apresentados no relatório da Subsecretaria Municipal de Finanças, que passo a transcrever:
Pela primeira vez, foi executada a PCA eletrônica no Município;
A desconcentração administrativa (17 Unidades Gestoras executando mais ou menos 40 arquivos de PCA cada uma);
O número reduzido de contadores, que acumulavam em
média 3 Unidades Gestoras cada um, para analisar e contabilizar;

PCA, o ordenador de despesas foi substituído, o que ocasionou a substituição de todos os arquivos já assinados e
enviados à contabilidade em 20/04/2016. Assim, os novos arquivos só foram recebidos pelo setor contábil em
28/04/2016.
Após exame dos autos, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE opinou pelo afastamento desta irregularidade, por entender que a responsabilidade pela instituição e de suporte para o funcionamento
de controle é do prefeito municipal, e não do responsável de cada unidade gestora.
Ademais, o NCE salienta que o responsável pelo encaminhamento do relatório em análise, Sr. Alberto Flévio Pêgo e Silva, não está relacionado no rol dos responsáveis
citados.
Nesse sentido, perfilhando o opinamento técnico, entendo por afastar o indício de irregularidade em análise.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]

A Implementação de 4 arquivos estruturados (gerados
no sistema CP/GOVBR de Contabilidade) que tiveram diversas inconsistências impeditivas;

4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.

O responsável informou ainda que no mês de envio da

[...]

www.tce.es.gov.br
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(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível afirmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
exarado pela 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. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha, relativas ao
exercício de 2015, sob responsabilidade dos Srs. Leonardo Pereira Guarçoni Duarte e Anderson de Oliveira Almeida, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis,
nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal;
1.2. Recomendar à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha, na pessoa de seu atual gestor,
que encaminhe, nas futuras Prestações de Contas, Parecer Conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar 621/2012;

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO 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

1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.

ACÓRDÃO TC-1165/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processos: 06485/2017-5, 06487/2017-4

3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

4. Especificação do quórum:

UGs: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha, SEMAD
- Secretaria Municipal de Administração de Vila Velha,
SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha, SEMCEL - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha, SEMED – Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, SEMIPRO - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha,
SEMPREV - Secretaria Municipal de Prevenção e Combate a Violência e Trânsito de Vila Velha, SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: LUIZ OTAVIO MACHADO DE CARVALHO,
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GE DE MATOS, RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA, MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, ANA CLAUDIA PEREIRA SIMOES LIMA, LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO
Representante: LUCIANA DRUMOND DE MORAES
Procurador:
(OAB: 9538-ES)

LUCIANA DRUMOND DE MORAES

REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA
VELHA E OUTRAS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2017
– IMPROCEDÊNCIA – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, em face da Prefeitura Municipal
de Vila Velha (e suas secretarias), apresentada por Luciana Drumond de Moraes, em virtude de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 103/2017, sob o critério
menor preço, cujo objeto é o registro de preços para a
contratação de serviço de limpeza e conservação predial,
nas sedes administrativas da Municipalidade.
Alega a representante, em síntese que:
O termo inicial relativo a adequação do equilíbrio econômico-financeiro estaria em desacordo com a legislação vigente;
Não há estimativa de previsão de insalubridade de 20%
para ASG’s de limpeza das áreas comuns;
O cálculo do quantitativo de encarregados previsto no
edital está em desacordo com os parâmetros de produtividade sugeridos pela IN/02 – MPOG;
O edital restringe a participação de empresas com regime de competência tributária de Lucro Real;

O edital limita os encargos sociais em patamares extremamente baixos;
Não há exigência de registro de empresas interessadas
no Conselho Regional de Administração;
O edital não faz exigência de comprovação de composição do SESMT, conforme exigência da Norma Regulamentadora 04, regida pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
Foi determinada a notificação dos responsáveis para que
apresentassem justificativas e demais documentos que
entendessem necessários, por intermédio da Decisão
Monocrática 1368/2017-4.
Os responsáveis Max Freitas Mauro Filho, Rafael Gumiero de Oliveira, Ana Cláudia Pereira Simões Lima, Luiz Felipe Faria de Azevedo, Luiz Otávio Machado de Carvalho,
Marizete de Oliveira Silva, Cel. Oberacy Emmerich Júnior e Roberto Beling Neto apresentaram conjuntamente suas alegações de Defesa/Justificativa 885/2017-1 em
12/09/2017.
Quanto ao Sr. Alberto Jorge de Matos, conforme Despacho 50822/2017-9 do Núcleo de Controle de Documentos – NCD, não foi constatada qualquer documentação
protocolizada em seu nome, tendo o prazo vencido em
18/09/2017.
A Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações – SecexDenúncias elaborou a Manifestação
Técnica 1267/2017-7, opinando pelo conhecimento e recebimento da representação, com indeferimento da medida cautelar, e determinação para que os autos caminhassem pelo rito ordinário, bem como, pela determinação para oitiva da parte no prazo de 10 dias, o que foi
acolhido em Decisão 3772/2017-5 – Plenário, publicada
www.tce.es.gov.br

em 18/10/2017.
O responsável, Sr. Max Freitas Mauro Filho, foi notificado
por meio do Termo de Notificação 2840/2017-6. Entretanto, como informado pelo Núcleo de Controle de Documentos – NCD em Despacho 13375/2018-7, nenhuma
documentação foi apresentada.
Em Instrução Técnica Conclusiva 1782/2018-3, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios propôs a improcedência da representação, tendo em vista a não constatação de irregularidade.
O Ministério Público de Contas anuiu ao posicionamento
técnico através do Parecer nº 2142/2018-4 exarado pelo
Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Cumpre destacar que em obediência ao princípio da segurança jurídica, e buscando evitar decisões conflitantes,
foi apensado o Processo TC 6487/2017 a estes autos, por
se tratar de representação do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do
Espírito Santo – SINDILIMPE, versando sobre o mesmo
procedimento licitatório, e suscitando questionamentos
idênticos aos aqui tratados.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cabe destacar que o Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica
do TCEES.
Compulsando os autos, observo cuidar-se de supostas
irregularidades em Pregão Eletrônico nº 103/2017, que
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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passo a analisar detidamente a seguir:
Adequação do equilíbrio econômico-financeiro
A representante alega que o procedimento licitatório
apresenta diversos vícios que comprometem a legalidade, com ofensa às formas legais de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
A fim de provar tais alegações, expõe o item 5.8.2 do Edital do Pregão Eletrônico 103/2017, aduzindo que “apesar de o preceito estar orientado para o equilíbrio do
contrato, é um equívoco pensar que é o início do contrato o termo a quo para as partes demandarem a revisão
que se fizer necessária”.
A SecexMeios sugeriu a improcedência deste ponto, por
entender que a representante tratou como semelhantes
institutos que são distintos, reportando-se de forma imprópria à hipótese de revisão à situação prevista no item
5.8.2 do documento editalício, que trata de reajuste de
preços.
Em que pese os institutos ‘reajuste’ e ‘revisão’ ensejem
hipóteses de possível alteração contratual visando a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, existem características que os distinguem.
Nesse sentido, o reajuste é cláusula necessária aos contratos administrativos que tem por objetivo manter o valor da contraprestação do custo do bem ou serviço, estando previsto nos artigos 40, inciso XI e 55, inciso III da
Lei 8.666/93, e dependendo de periodicidade mínima de
12 meses, contados da data da apresentação da proposta ou orçamento a que esta se referir.
Por sua vez, a revisão importa em direito do contratado,
e dever do Estado, que deve ser observado independente de previsão contratual quando for constatado o de-

sequilíbrio do ajuste em razão de fatos supervenientes
e imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, conforme previsão dos artigos 58, §2º, 65, II,
“d” e §§ 5º e 6º da Lei 8.666/93.
Nesse diapasão, verifica-se que o termo a quo do reajuste constante do referido item 5.8.2 do Edital é a data
da proposta comercial, e não da assinatura do contrato.
Ademais, o interregno mínimo de um ano previsto no
item 5.8.2 do Edital encontra respaldo no artigo 2º, caput
e § 1º, bem como no artigo 3º, § 1º da Lei 10.192/2001,
que transcrevo:
Art. 2 É admitida estipulação de correção monetária ou
de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que
reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual
ou superior a um ano.
o

§ 1o É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior
a um ano.
Art. 3o Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão
reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo
com as disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 1o A periodicidade anual nos contratos de que trata o
caput deste artigo será contada a partir da data limite
para apresentação da proposta ou do orçamento a que
essa se referir.
Por todo o exposto, perfilhando o posicionamento do
Corpo Técnico desta Corte de Contas, entendo pela improcedência deste ponto.
www.tce.es.gov.br

Edital sem previsão de insalubridade de 20% para ASG’
Em sua exordial, a representante assevera que o Edital
publicado trouxe estimativa sem previsão de insalubridade de 20% para ASG’s de limpeza das áreas comuns,
descumprindo a exigência prevista na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria Asseio e Conservação (cláusula décima), bem como decisão em sede de liminar, que
obriga a todos os órgãos do governo do Estado do Espírito Santo a constarem em seus editais a previsibilidade
de tal adicional.
Em sede de defesa, os responsáveis afirmaram que haveria previsão nos Anexos II e III do Termo de Referência
de ASG’s com 20% de insalubridade em quantitativo suficiente para atender as necessidades do Município, que
deixou de constar o referido percentual para postos onde o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT aponta pela inexistência de agente insalubre.
Acrescentaram também que os demais postos de ASG
sem previsão de percentual de insalubridade estão atendendo ao que dispõe a Súmula de nº 448 do Tribunal Superior do Trabalho, sendo realizada elaboração de Laudo
Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT,
identificando os locais de serviços classificados como insalubres e como não insalubres.
Destarte, os responsáveis alegaram ter havido definição
do percentual de insalubridade de cada posto de trabalho de ASG’s, conforme cópia de laudo que seguiu acostado ao processo licitatório. Os quantitativos e condições definidas no edital relativo à aplicação ou não de
adicional de insalubridade estão de acordo com laudo
técnico LTCAT emitido por equipe de engenheiro e médico do trabalho contratado pela PMVV.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Aduziram ainda que a cláusula décima da Convenção Coletiva de Trabalho que prevê o pagamento de insalubridade de 20%, indiscriminadamente, para os auxiliares
de serviços gerais de limpeza predial, de contratos comerciais públicos e privados, sem qualquer tipo de laudo
técnico de engenheiro do trabalho ou médico do trabalho para avaliação do caso concreto não encontra suporte na NR 15, tampouco na Súmula nº 448 do TST, inclusive sem qualquer previsão na CCT dos mecanismos de eliminação das condições insalubres.
Os responsáveis concluíram com a informação de que a
equipe técnica das Secretarias Requisitantes do Município em análise identificou o enquadramento dos percentuais no Anexo nº 14 da Norma Regulamentadora nº
15, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do
Trabalho, onde constataram que os ASG’s não banheiristas, desempenharão atividades salubres, não havendo,
portanto, justificativa para a incidência do percentual de
20% de insalubridade para todos os Auxiliares de Serviços Gerais indiscriminadamente, conforme pleiteado na
exordial.
Após análise das justificativas apresentadas, a Secretaria
de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas
– SecexMeios sugeriu a improcedência da representação
quanto a este ponto, por constatar, em consulta ao sítio eletrônico: www.compra.es.gov.br (em 09/05/2018),
que a SEGER emitiu um comunicado a todos os órgãos e
entidades da Administração Pública, por meio de OF/SEGER/SUBD/Nº 002/2018 – CIRCULAR/2018, orientando-os que não mais incluíssem em seus editais para contratação dos serviços de limpeza predial, o adicional de insalubridade no percentual de 20% previsto na CCT da categoria.

Isso porque, foi proferida sentença nos autos da Ação Ordinária nº 0039221-60.2016.8.08.0024, em 25/01/2018,
revogando a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência em favor do Sindicato das Empresas de Asseio e
Conservação do Estado do Espírito Santo – SEACES.
Importante, neste caso, destacar trechos da sentença
proferida nos autos da referida ação, ante a relevância
dos fundamentos expostos, que coadunam com as alegações prestadas pelos responsáveis. Vejamos:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E
SAÚDE
JUIZ DE DIREITO: DRº MARIO DA SILVA NUNES NETO
PROMOTOR
DE
JUSTIÇA:
DRº
MARCIA
JACOBSEN
FERREIRA
DA
SILVA
CHEFE DE SECRETARIA: GIRLANE RIOS SILVEIRA
1 - 0039221-60.2016.8.08.0024 - Procedimento Comum
Requerente:
SEACES
SIND
DAS
EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO ESTADO DO ES
Requerido:
ESTADO
DO
ESPIRITO
SANTO
Intimo
os(as)
Drs
(as)
advogados(as)
Advogado(a): 11120/ES - PAULA FERRI PEREIRA
Requerente: SEACES SIND DAS EMPRESAS DE ASSEIO E
CONSERV DO ESTADO DO ES
No caso concreto, estamos diante de insalubridade instituída por meio da CCT 2015/2016 e repetida na CCT
2017/2018, cabendo ressaltar que caberia ao Ministério
do Trabalho e Emprego editar as normas regulamentadoras afetas ao tema insalubridade, conforme dispõe o
art. 190 da CLT, bem como a NR-15 da Portaria MTB nº
3.214/78, restando evidente a inconstitucionalidade da
www.tce.es.gov.br

Cláusula Décima da CCT 2015/2016 e sua reedição por
meio da CCT 2017/2018, mormente pela incompetência
dos entes sindicais para celebrar acordos coletivos relativos à saúde, higiene e segurança do trabalho.
Não por acaso, o art. 155, I, da CLT também dispõe que
incumbe ao órgão de âmbito nacional, competente em
matéria de segurança e medicina do trabalho, estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a
aplicação dos preceitos que tratam de Segurança e Medicina do Trabalho.
A implementação automática do adicional de insalubridade de 20% a todos os trabalhadores que exerçam
a função de auxiliar de serviços gerais de limpeza predial, tal qual restou deferido na decisão que antecipou
os efeitos da tutela de urgência requerida, afronta os
dispositivos legais supracitados, principalmente pelo fato de que nem todos os empregados desenvolvem atividades consideradas nocivas à saúde ou insalubres, razão pela qual se impõe a existência de prévia norma regulamentadora e/ou a imprescindível realização de perícia técnica.
(...)
Portanto, não pairam dúvidas de que as convenções coletivas não gozam de irrestrito campo de regulamentação, pois devem respeitar as disposições da CLT (arts.
189 a 197) quanto às condições e requisitos para a previsão de pagamento do adicional de insalubridade. Não
basta a mera previsão formal em norma coletiva, é imprescindível que haja o cumprimento das disposições
legais, como a exigência do laudo pericial e que a atividade conste da relação da Norma Regulamentadora NR15 do Ministério do Trabalho, circunstâncias de fato e
de direito que não foram encontradas no caso concreto.
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Assim, não se deve permitir que a Administração Pública realize dispêndios de recursos públicos com adicional de insalubridade para os serviços de limpeza, sem
que haja atendimento às condições legais estabelecidas
expressamente na CLT, atendo-se, tão somente, no que
restou pactuado entre os sindicatos representativos na
Convenção Coletiva de Trabalho.
Vale consignar que cláusula de norma coletiva que não
observa as disposições da CLT carece de legitimidade
para gerar obrigação de pagamento pela Administração
Pública. Saliente-se ainda que, em decorrência do disposto na CLT, nem mesmo perícia judicial possibilita o
pagamento do adicional de insalubridade para atividade não enquadrada pelo Ministério do Trabalho entre
as insalubres.
Nesse sentido é a Súmula nº 460 do Supremo Tribunal
Federal:
“Para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é
ato de competência do Ministro do Trabalho e Previdência Social. ”
Dispositivo:
Pelo exposto, REVOGO A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DO REQUERENTE (fls.
1277/1282 e 1371) e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
AUTORAL. Fiel ao princípio da causalidade, CONDENO
O AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E
VERBA HONORÁRIA, a qual fixo, na forma do art. 85, §8º,
do CPC, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se
o que estabelece o §2º do mesmo dispositivo legal. Dou
por resolvido o mérito, na forma do art. 487, I, do Código

de Processo Civil. OFICIE-SE AO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR do agravo de instrumento nº 001227602.2017.8.08.0024, dando-lhe ciência do julgamento da
presente demanda e, s.m.j., da perda superveniente do
objeto do referido recurso em trâmite no e. TJES. INTIMEM-SE AS PARTES. Preclusa a via recursal, recolhidas as
eventuais custas remanescentes, arquivem-se os autos.
Diligencie-se, com URGÊNCIA.
VITÓRIA, 24 DE JANEIRO DE 2018
Grifos nosso.
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento
técnico, entendo pela improcedência deste ponto.
Cálculo do quantitativo de encarregados
Alega a representante que o cálculo do quantitativo de
encarregados previsto no edital está em desacordo com
os parâmetros de produtividade sugeridos pela IN nº 02
– MPOG, inclusive conforme prevê o item 6 do referido
Edital.
Em suas alegações de defesa, os responsáveis salientaram que o quantitativo de encarregados definido pela
Administração no Termo de Referência é inferior ao índice de produtividade de 01 encarregado para cada 30 serventes, definido na IN nº 02 – MPOG.

quantitativo de encarregados, sendo o quantitativo definido de acordo com a necessidade de cada Secretaria.
Os responsáveis concluem informando que, não só o
quantitativo de encarregados definido no Termo de Referência (Referente ao Pregão Eletrônico nº 103/2017)
está de acordo com a regra prevista na IN nº 02 – MPOG,
que prevê a redução do critério da autoridade competente, como também, a utilização de profissional pertencente aos quadros da Municipalidade representa grande
economicidade à Administração.
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não
Especializadas – SecexMeios opinou pela improcedência
da representação quanto a este ponto, por ter constatado em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Vila Velha, que a Municipalidade promoveu adequações no termo de referência guerreado, passando a
constar do item 6 do respectivo termo de referência:
6. ÁREAS PREVISTAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A base de cálculo para determinação do quantitativo de profissionais foi realizada considerando a área (m²)
e a produtividade por posto, conforme IN 02/2008 e IN
03/2009-MPOG, conforme descrito abaixo:

Não obstante, observaram que o § 1º, do artigo 44, da
referida Instrução Normativa, ao definir o índice de produtividade, estabeleceu que o quantitativo de encarregados poderia ser reduzido a critério da autoridade competente.

6.1.1. Áreas internas e externas administrativas (salas
das secretarias e repartições, sanitários, corredores, escadas, rampas, refeitório, etc.): adota-se como parâmetro de produtividade, a área de 600m2 por Auxiliar de
Serviços Gerais -ASG, em jornada de 08 (oito) ou 12 (doze) horas diárias.

Ademais, ressaltaram que a Administração possui em
seu quadro de servidores, profissionais designados para acompanhar a devida execução do serviço, razão pela
qual utiliza-se da exceção prevista na IN, para reduzir o

6.1.2. Áreas externas (pátios, circulações externas e calçadas): adota-se como parâmetro de produtividade, a
área de 1.200m2 por Auxiliar de Serviços Gerais - ASG,
em jornada de 08 (oito) ou 12 (doze) horas diárias.
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6.1.3. Encarregado/Supervisão: O quantitativo foi determinado conforme necessidade de cada Secretária.
Onde foi considerado, que em algumas localidades há
Servidores que atuaram diretamente
Diante do exposto, anuindo ao opinamento técnico, entendo pela improcedência deste ponto.
Restrição à participação de empresas com competência
tributária de Lucro Real
Afirma a representante que o Edital restringe a participação, em especial, daquelas empresas com regime de
competência tributária de Lucro Real, distanciando a Administração Pública da persecução à proposta mais vantajosa.

tributação estivesse mais clara para os licitantes, conforme recomendações constantes no “Manual de Procedimentos de Composição de Custos de Serviços Terceirizados com Utilização de Mão de Obra”, aprovado pelo Decreto Municipal nº 219/2016.
Após consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal
de Vila Velha, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios sugeriu a improcedência deste ponto, por ter verificado terem sido
promovidas adequações no edital, que passou a constar
da seguinte maneira:
ANEXO I - DO TERMO DE TERMO DE REFERÊNCIA
Planilhas de Formação de Custos

Em suas justificativas, os responsáveis alegaram que o
Edital de Pregão Eletrônico nº 103/2017 estabeleceu
uma forma ampla de tributação, como disposto na Nota 01 do Anexo I – Termo de Referência, que transcreveram assim:

[...]

Nota 01: A planilha contém os valores e percentuais determinados de acordo com legislação vigente e Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Todavia, os percentuais
estabelecidos na composição da mão de obra, grupo “A”,
grupo “B”, grupo “C”, grupo “D” NÃO PODEM ser alterados para percentuais superiores aos previstos nas planilhas de composições. Quanto aos itens a que se referem
os tributos deverá ser considerado o percentual previsto em legislação especifica de acordo com cada Empresa. (Grifo nosso)

Regime Cumulativo - As licitantes tributadas pelo lucro
presumido ou arbitrado, bem como aquelas especificadas no Art. 8º da Lei nº 10.637/2002 e no Art. 10 da
Lei nº 10.833/2003 devem apresentar os cálculos deste
item com as alíquotas máximas de 0,65% para o PIS/Pasep e de 3,00% para a Cofins.

Por fim, aduziram que nas planilhas de composição de
custos utilizadas pela Administração, tomou-se por base
o regime cumulativo de tributação, realizando adequações no Termo de Referência para que a possibilidade de

Nota 01: Quanto aos itens a que se referem os tributos
deverá ser considerado o percentual previsto em legislação especifica de acordo com cada Empresa, observado o seguinte:

Regime Não Cumulativo - As licitantes tributadas pelo regime de lucro real podem alterar as alíquotas de PIS e
COFINS previstas na Planilha Orçamentária - Montante C
–“Composição dos Custos Indiretos”, não podendo ultrapassar a alíquota de 1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS) devido ao regime a que estão sujeitas e que lhe são equiparadas pela legislação do imposto de renda, que apuram
o IRPJ com base no Lucro Real. Contudo, sem ultrapassar
www.tce.es.gov.br

o valor global máximo previsto na planilha orçamentária.
Nota 02: As licitantes deverão apresentar Recibo de Entrega da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins –EFD Pis/Cofins dos últimos doze
meses para fins de apuração do percentual de contribuição efetivo, limitado aos percentuais máximos ora estabelecidos, o qual não deve recair sobre nenhum dos outros componentes do BDI.
Nota 03: Para as empresas ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, em observância à metodologia determinada pelo Acórdão nº 2.622/2013 –TCU –Plenário, as licitantes que sejam ME ou EPP poderão apresentar sua
real tributação para ISS, PIS e COFINS, devendo acrescentar Recibo de Entrega da Transmissão da Apuração
no PGDAS-D, acompanhado do Extrato do Simples Nacional dos últimos doze meses para fins de comprovação
dos percentuais efetivos de ISS, PIS e COFINS.
Nota 04: A planilha contém os valores e percentuais determinados de acordo com legislação vigente e Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Todavia, os percentuais
estabelecidos na composição da mão de obra, grupo “A”,
grupo “B”, grupo “C”, grupo “D” não podem ser alterados para percentuais superiores aos previstos nas planilhas de composições.
Nota 05: Havendo qualquer alteração nos itens permitidos deverá ser considerado o valor máximo a ser pago o
valor máximo global da licitação.
Ante ao exposto, anuindo ao opinamento técnico, entendo pela improcedência quanto a este ponto.
Limitação dos encargos sociais
Segundo informa a representante, o edital limita os encargos sociais em patamares extremamente baixos
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(70,77%), com a indicação, inclusive, de que o item Seguro Acidente de Trabalho (SAT) foi previsto pela Administração em 2%, enquanto as empresas do segmento
de asseio e conservação são caracterizadas por grau de
risco de 3%.
Em suas alegações de defesa, os responsáveis explicaram que já haviam realizado a suspensão sine die do procedimento licitatório para proceder ajustes na Planilha
de Composição de Custos prevendo a aplicação de 3% de
grau de risco para Seguro de Acidente de Trabalho (SAT).
Salientaram ainda, que a composição do custo do posto
referente à licitação destinada à contratação de serviços
terceirizados de limpeza, asseio e conservação foi definida com base no “Manual de Procedimentos de Composição de Custos e Serviços Terceirizados com Utilização de
Mão de Obra”, citado anteriormente.
Informaram que, além disso, para todos os procedimentos relativos à contratação de mão de obra, a Administração se baseou nas Instruções Normativas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal, que preveem as regras e diretrizes para a
contratação de serviços, continuados ou não.
Destacam, por fim, ter sido realizada comparação entre
a Planilha de Composição de Custos elaborada pela Administração e a Tabela de Preços Referenciais do Governo do Estado do Espírito Santo, e, ainda, com o valor atualmente praticado na Municipalidade, em observância
ao Decreto Municipal nº 132/2013, o que no seu entender, demonstra clara economia para o Município.
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios sugeriu a improcedência deste ponto, após consulta ao edital reformulado, que cons-

ta do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Vitória, onde se constatou a formação de custos para o item
Seguro de Acidente de Trabalho – SAT no percentual de
3,30% (item 8 dos encargos sociais).
Por todo o exposto, perfilhando o posicionamento técnico, entendo pela improcedência do presente ponto.
Registro no Conselho Regional de Administração
A representante aduz não haver exigência de registro da
empresa e de seus responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Administração – CRA, tampouco a exigência
de que os atestados de capacidade técnica sejam registrados no Conselho Regional de Administração – CRA, o
que seria uma exigência mínima em serviços correlatos.
Os responsáveis argumentaram em suas razões de justificativas, que em outros procedimentos licitatórios para contratação de serviços terceirizados não há obrigatoriedade de inscrição das empresas no Conselho Regional
de Administração – CRA, cuja atividade-fim não está relacionada com aquelas atividades típicas de administração, previstas no art. 2º da Lei nº 4.769/65 e no art. 3º do
Decreto nº 61.934/67.
Asseveram também que as jurisprudências mais recentes do Tribunal de Contas da União e do Poder Judiciário reconhecem não haver entidade de classe incumbida
da fiscalização do exercício das atividades profissionais
praticadas em âmbito genérico dos serviços de limpeza
e conservação predial, vinculando essa atividade a outro
grupo genérico, tal como o da “administração”.
Mencionaram doutrina de Marçal Justen Filho, no tocante à inaplicabilidade da exigência do registro de atestados que se referem a atividades que não tem controle
por parte de entidade fiscalizadora, com o objetivo de
www.tce.es.gov.br

embasar seu entendimento, pela falta de pertinência na
exigência de registro junto ao Conselho Regional de Administração, na medida em que a atividade-fim de tais
empresas não se relaciona diretamente com ações de
administração.
Quanto a este ponto, a Secretaria de Controle Externo
de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios se manifestou pela improcedência, por perceber assistir razão
ao argumento apresentado, de que não seria pertinente
exigir registro junto ao Conselho Regional de Administração nas licitações para contratação de serviços que envolvam prestação de serviços terceirizados, uma vez que
a atividade-fim de tais empresas não estaria relacionada
diretamente com ações de administração.
Ademais, entendeu a SecexMeios que não se deve confundir a exigência de registro no CRA como condição para participação no certame, a título de habilitação, com
a necessidade de a empresa ser registrada junto àquele Conselho.
Faz-se necessário reconhecer a falta de clareza das normas vigentes, que estabelecem as atividades subordinadas ao controle dos Conselhos Regionais de Administração.
O Conselho Federal de Administração (CFA) estabeleceu
que são “obrigatoriamente registradas no CRAS as Pessoas Jurídicas (PJ) de direito público e privado que explorem sob qualquer forma, atividades de Administrador. ”
Mais especificamente sobre o assunto Registro das empresas prestadoras de serviços de limpeza e conservação
com locação de mão-de-obra, acordou o seguinte:
Acórdão 03/2011 – Plenário – CFA:
Visto, relatado e discutido o Parecer Técnico CTE Nº
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03/2008, de 12/12/2008, da Comissão Especial Técnica
de Estudos de Fiscalização, constituída pela Portaria CFA
Nº 20/2011, de 17/03/11, alterada pela Portaria CFA Nº
77/2011, de 22/08/11, sobre a obrigatoriedade de registro em CRA das empresas prestadoras de serviços terceirizados –Locação de Mão-de-Obra, ACORDAM os Conselheiros Federais do Conselho Federal de Administração,
reunidos na 16ª Sessão Plenária, em 15/09/2011,por
unanimidade, ante as razões expostas pelos integrantes da citada Comissão, com fulcro nos arts. 15 da Lei
nº 4.769/65 e 1º da Lei nº 6839/80, em julgar obrigatório o registro nos Conselhos Regionais de Administração, das empresas prestadoras de serviços terceirizados – Locação de Mão-de-Obra, (grifo nosso) por praticarem atividades de recrutamento, seleção, treinamento, admissão, demissão e administração de pessoal, para que possam disponibilizar ou fornecer a mão-de-obra necessária à execução dos serviços que se propõe a
prestar, tais como: limpeza, vigilância, telefonia, recepção, dentre outros. As atividades praticadas por essas
empresas estão inseridas no campo de Administração
e Seleção de Pessoal/Recursos Humanos, privativo do
Administrador, de acordo com o previsto no art. 2º da
Lei nº 4.769/65. O Parecer Técnico da Comissão Especial
Técnica de Estudos de Fiscalização fica fazendo parte integrante do presente acórdão.
Conclui-se, portanto, que o CFA se considera como entidade profissional competente a exercer a fiscalização
das empresas que explorem, sob qualquer forma, a atividade de administração, o que conduz ao entendimento de que a inscrição dessas empresas neste Conselho se
faz obrigatória.
O Tribunal de Contas da União, em manifestações recen-

tes, se posicionou no sentido de que a exigência quanto
ao registro em entidade profissional deve guardar estrita
relação com a atividade-fim dos licitantes.
Nessa senda:
Acórdão 1841/2011 – Plenário
19. também não concordamos com a manifestação do
CRA no sentido de que os serviços objetos da licitação
em tela, por envolverem atividades de administração
de seleção de pessoal com locação de mão de obra se
enquadrem como atribuições específicas do campo do
administrador. Na verdade, entende-se que, se já algum profissional da licitante que deveria ser registrado
no CRA, este seria o responsável pelo setor de seleção
e recrutamento dos funcionários da empresa. No entanto, fazer tal exigência no edital poderia ser considerado
como ingerência da administração na esfera do próprio
particular.
Acordão 299/2016 – Plenário -TCU
• 3.1.9. Conforme mencionado, a jurisprudência do TCU
vem se assentando no sentido de não ser exigível das
empresas de locação de mão de obra o registro nos CRA
para participação nas licitações da administração pública federal. Somente nos casos em que a atividade fim
das empresas licitantes esteja diretamente relacionada à do administrador é que a exigência de registro junto a Conselho Regional de Administração se mostraria pertinente. Esse não seria o caso, conforme decidido nos Acórdãos 116/2006 e 2.475/2007, ambos do Plenário, Acórdão 2.521/2003-TCU-1ª Câmara, Acórdão
2.308/2007-TCU-2ª Câmara e Acórdão 6.094/2013-TCU-1ª Câmara. Recentemente houve deliberação acerca do
recurso impetrado contra o Acórdão 6.094/2013-TCUwww.tce.es.gov.br

-1ª Câmara, ao qual foi negado provimento por meio do
Acórdão 4.608/2015-TCU-1ª Câmara.
Mesma linha de raciocínio seguida pelos Tribunais Pátrios:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. INSCRIÇÃO DE EMPRESAS
DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OBRIGATORIE DADE. ANÁLISE DA ATIVIDADE BÁSICA OU
DA NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
I - O critério legal para aferir-se a obrigatoriedade de registro e profissional, é determinado pela atividade básica
ou pela natureza dos serviços prestados.
II – Na espécie dos autos, as empresas representadas
pelo Sindicato-Autor têm como atividade básica a prestação de serviços de asseio, limpeza e conservação,
sendo fornecedoras desta mão de obra e não como afirma o recorrente, de mão de obra especializada em atividade privativa de administrador ou técnico de administração, razão pela qual não estão obrigadas a se inscreverem junto a Conselho de Administração.
III – Apelação e remessa oficial desprovidas. (AC
0004863-30.2002.4.01.3600/MT ReL. Desembargador
Federal Souza Prudente, Oitava Turma, e-DJF1 p. 453 de
13/08/2010)
ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA QUE EXERCE ATIVIDADE DE LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CRA. APELAÇÃO E REMESSA
OFICIAL NÃO PROVIDAS. 1. A obrigatoriedade do registro
de uma empresa em determinado conselho profissional
se define em razão da atividade básica que ela exerce ou
em relação àquela pela qual presta serviços a terceiros
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(Lei nº 6.839/80, art. 1º). 2. A empresa que exerce atividade de limpeza, conservação e vigilância patrimonial
não está obrigada a registrar-se no CRA, nem está sujeita à fiscalização do referido Conselho, por não exercer
atividades peculiares à administração. 3. Apelação e remessa oficial não providas. ” (TRF 5ª Região, AC – Apelação Cível –385649, DJE de 19/11/2009).
Grifos nosso.
Deste modo, anuindo ao posicionamento técnico, entendo pela improcedência do ponto em exame.
Falta de exigência de comprovação de composição do
SESMT
Assevera a representante que o Edital de Pregão Eletrônico Nº 103/2017 não faz exigência de comprovação de
composição do SESMT, conforme requisição da Norma
Regulamentadora 04 (Portaria 3.214/78), regida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
Os responsáveis aduzem que o Tribunal de Contas da
União já rechaçou o assunto, concluindo que os requisitos de habilitação devem limitar-se aos requisitos do Art.
27 a 31 da Lei nº 8.666/93, abstendo-se de exigir documentos como Cadastro Médico e Saúde Ocupacional –
PCMSO, Registro no Serviço Especializado em Segurança
e Medicina do Trabalho – SEMST.
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios sugeriu a improcedência deste ponto, por possível concluir que a prova de regularidade do SESMT não faz parte do rol taxativo da fase de habilitação, não sendo suscetível de exigência.
Depreende-se da Norma NR4 que as empresas públicas
e privadas, os órgãos públicos da administração direta e
indireta, e dos poderes Legislativo e Judiciário que pos-

suam empregados regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) manterão, obrigatoriamente, Serviços
Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho –
SESMT, com o objetivo de promover a saúde e proteger
a integridade do trabalhador no local de trabalho.

MINUTA DO CONTRATO

Os Serviços Especializados em Segurança e Medicina do
Trabalho – SESMT não são requisitos de capacitação técnica a ser exigido no edital, por não estarem relacionados na Lei de Licitações, que limita as exigências a serem feitas pela Administração Pública aos licitantes interessados.

XXXI. Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.

Ademais, as leis e portarias que tratam da Engenharia e
Segurança do Trabalho não trazem em seu texto qualquer norma que condicione a participação de empresas
em certames licitatórios à existência de PPRA, PCMSO ou
registro em serviços especializados.

A representante ressalta que as contratações administrativas não podem ser feitas sem prévia dotação orçamentária.

XVII. A Contratada instruirá os seus empregados quanto
à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

Assim sendo, acompanho o posicionamento técnico, no
sentido de considerar improcedente o presente ponto.
Ausência de prévia dotação orçamentária

Quanto a obrigatoriedade em atender as normas de segurança do trabalho:

Os responsáveis, por sua vez, destacam que de acordo
com a legislação vigente, qual seja: § 2º, do Art. 7º, do
Decreto Federal nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no Art. 15 da Lei nº
8.666/93, bem como, o § 2º, Art. 11 do Decreto Municipal nº 149/2013, que dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços no âmbito da Administração Municipal de
Vila Velha e dá outras providências, aduzem que a declaração de disponibilidade orçamentária, exigida para a
abertura de licitação, encontra ressalva no caso de adoção do Sistema de Registro de Preços.

11.2.6. Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.

Entendendo assistir razão aos responsáveis, a Secretaria
de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas
– SecexMeios sugeriu a improcedência deste ponto.

11.2.7. A Contratada instruirá os seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

Insta registrar que no sistema de registro de preços, a
existência de preços registrados não obriga a administração pública a firmar o contrato, produzindo-se tão somente uma tabela com os melhores preços e a ordem de

Cumpre notar que há previsão da contratada para o cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho tanto no termo de referência quanto na
minuta do contrato, senão vejamos:
Anexo I
Termo de Referência
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classificação dos fornecedores, cujos preços serão registrados por meio de uma única licitação, ao fim do qual,
em vez de adjudicado, o objeto do certame terá seu preço inscrito em ata.
Outrossim, a doutrina majoritária sempre acenou no
sentido de que a indicação da disponibilidade orçamentária a que se refere o artigo 14 da Lei 8.666/93 só deveria ser obrigatória no momento da efetiva contratação e
não quando da abertura da licitação.
Tal entendimento restou positivado pelo § 2º do art. 7º
do Decreto 7.892/2013, ao consignar expressamente
que, no sistema para registro de preços é desnecessário indicar a dotação orçamentária, uma vez que, somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil.
Quanto a esse aspecto, restou expressamente consignado na minuta do contrato em análise:
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇAÕ ORCAMENTÁRIA
3.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas
inerentes a este Contrato correrão a cargo da seguinte
dotação orçamentária e elemento de despesa:

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO 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

Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Considerar IMPROCEDENTE a Representação, com
base no artigo 178, inciso I do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Resolução
TC nº 261/2013);
1.2. Dar ciência aos interessados, nos moldes do artigo
307, § 7º da Resolução TC nº 261/2013;
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos na
forma do artigo 330, inciso IV do Regimento Interno deste Tribunal de Contas;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária do
Plenário.

ACÓRDÃO TC-1168/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05059/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

4. Especificação do quórum:

UG: FMSC - Fundo Municipal de Saúde de Cariacica
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Fontes de Recursos

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

Portanto, anuindo ao opinamento técnico, entendo pela
improcedência deste ponto.

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

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

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

Órgão: Secretaria Municipal de ---------Classificação Funcional:
Natureza da Despesa:

www.tce.es.gov.br

Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO, STEFANE LEGRAN GONCALVES VILACA MACEDO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA – EXERCÍCIO
DE 2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Trata-se da Prestação de Contas do Fundo Municipal de
Saúde de Cariacica, cuja gestão dos recursos públicos esteve sob a responsabilidade do senhor Marcelo de Oliveira Machado e o envio da prestação de contas esteve sob responsabilidade da senhora Stefane Legran Gonçalves Vilaça Macedo, referente ao exercício de 2016.
No Relatório Técnico 00779/2017-1 (evento 48) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial - ITI 01284/2017-1 para a citação dos responsáveis.
Em atenção aos Termos de Citação 02367/2017-1 e
02368/2017-6 (eventos 53/54), os gestores encaminharam 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 03059/2018-9, concluindo nos
seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Municipal de Saúde de Cariacica, exercício de
2016, sob a responsabilidade do Sr. Marcelo de Oliveira Machado
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas da
responsabilidade do Sr. Marcelo de Oliveira Machado,
na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012, no exercício de funções de ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Cariacica.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC 03807/2018-

3 e manifestou-se de acordo com área técnica.

legal.

II

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

FUNDAMENTO

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal
de Saúde de Cariacica, sob a responsabilidade do senhor
Marcelo de Oliveira Machado, relativas ao exercício de
2016, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª 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 substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
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
CONSELHEIRO 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
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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ACÓRDÃO TC-1170/2018 – PLENÁRIO
Processo: 08722/2017-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: SEMTTRE - Secretaria Municipal de Turismo, Trabalho e Geração de Renda de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: LEONARDO CAETANO KROHLING
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EXERCÍCIO DE 2014
– SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, TRABALHO E
GERAÇÃO DE RENDA DE VITÓRIA/SEMTTRE – REGULAR
COM QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria nº 13/2017, da SEMTTRE, com o intuito de caracterizar ou elidir suposto dano ao erário ocorrido na execução do copatrocínio nº
0245/2014, que teve por objeto a realização da Artesanto – Feira Nacional de Artesanato do Espírito Santo, pela
convenente Fundação Espírito Santo Turismo e Eventos.
Através do ofício nº 480/2017, o Secretário da SEMTTRE
encaminhou o relatório da Comissão de TCE, informando
que após a devida análise, concluiu-se que ocorreu apenas erros formais, não se configurando malversação de
recursos públicos ou dano ao erário na execução do copatrocínio nº 0245/2014. Informa, ainda, que a prestação de contas foi devidamente homologada com ressalvas pela autoridade competente.
Manifesta-se a SECEXMEIOS – através da Instrução Técnica Conclusiva 2159/2018, entendendo que houve ape-

nas erros formais que não se configuraram em malversação de recursos públicos ou dano ao erário, sugerindo,
ao final, arquivamento do feito.
Nos termos regimentais, pronunciou-se o Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer 2431/2018,
da lavra do Procurador-Geral Luciano Vieira, o qual,
acompanhou na íntegra a ITC 2159/2018, pugnando, assim, pelo arquivamento dos autos.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Nos termos do inciso IV do artigo 10, da Instrução Normativa TCEES 32/2014, quais sejam:
Art. 10. Serão arquivadas as tomadas de contas especiais, antes do encaminhamento ao Tribunal, nas hipóteses de:
(...) IV - comprovação da não ocorrência do dano imputado aos responsáveis. (g.n.)
Portanto, entendemos ser essa a proposição que permite o arquivamento da TCE.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolhendo manifestação técnica e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
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 no sentido de:
1.1. ARQUIVAR os autos de Tomada de Contas Especial
www.tce.es.gov.br

Instaurada Secretaria Municipal de Turismo, Trabalho e
Geração de Renda de Vitória, haja vista respaldo legal no
artigo 10, IV da IN TCEES 32/2014 e artigo 330, IV da Resolução 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª 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. Conselheiro substituto: 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
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO 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
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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ACÓRDÃO TC-1171/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05535/2018-6
Classificação: Pedido de Revisão
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Requerente: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Interessado: ALENCAR MARIM
PEDIDO DE REVISÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1052/2017 – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO:
Tratam os autos de expediente autuado como “Pedido
de Revisão” interposto pelo Senhor Luciano Henrique
Sordine Pereira, em face do Acórdão TC 1052/2017,
prolatado nos autos do Processo TC- 1818/2014, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1818/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia dezesseis de agosto de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Com base no inciso VII do artigo 135 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e inciso VII do artigo 389
do Regimento Interno, aplicar multa ao senhor Luciano

Henrique Pereira Sordine, ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), correspondente ao percentual de 10% estabelecido no inciso VII do artigo 389 do Regimento Interno,
por reincidência no descumprimento imotivado de decisões desta Corte;
2. Notificar o senhor Alencar Marim, atual Prefeito de
Barra de São Francisco, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal a documentação e/ou informações faltantes apontadas nas
Manifestações Técnicas Preliminares MTP 581/2015 (fls.
56/64) e 919/2017 (fls. 159/169), nos termos previstos
no Anexo Único da IN 32/2014, alertando-o quanto às
consequências do descumprimento desta Decisão, em
especial quanto às penalidades dispostas no art. 135,
IV, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c o art.
389, IV, do Regimento Interno, devendo a notificação
ser encaminhada com cópia das Manifestações Técnicas Preliminares MTP 581/2015 (fls. 56/64) e 919/2017
(fls. 159/169);
3. Devolver os autos da Tomada de Contas Especial (Processo nº 11657/2013 em apenso) à Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco, para que seja procedida sua
complementação, ressaltando que o processo original
deve ser enviado pelo responsável a esta Egrégia Corte de Contas quando do cumprimento da presente Decisão, momento em que deverá ser anexado aos presentes autos.
O Conselheiro Substituto ao tomar ciência da interposição do presente Recurso, encaminhou os autos para o
MPC para manifestação em razão de ausência de admissibilidade.
Nos termos regimentais o MPC por meio de Parecer nº
www.tce.es.gov.br

3243/2018 de fl. 16, pugnou pelo não conhecimento do
Recurso, visto a ausência de amparo legal.
FUNDAMENTAÇÃO:
Em pesquisa ao sistema etcees, observo que o Acórdão Objurgado foi disponibilizado em 23/10/2017 sendo objeto de Agravo, onde foi proferido o Acordão TC
237/2018 pelo não conhecimento em razão da intempestividade. Pretende agora o Recorrente interpor o Pedido de Revisão visando atacar o mesmo Acórdão, para o fim de reformulá-lo, suspendendo-se a aplicação da
multa.
O Processo que deu origem ao Recurso de Agravo foi o
TC 1818/2014, tratam de Tomada de Contas Especial (Processo nº 11657/2013) da Administração de
Barra de São Francisco instaurada pelo Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, em atendimento as Decisões
TC 6623/2013 e TC 3924/2013 proferida nos autos do TC
5955/2013, que aplicou multa de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) ao Recorrente em razão de reincidência no descumprimento imotivado de decisões desta Corte, ou seja, insatisfeito com a decisão proferida nos autos do processo de Tomada de Contas, ele decidiu recorrer do acórdão por meio do recurso de Agravo que se mostra cabível ao caso.
No entanto, ao ser mantido o acórdão recorrido por
meio do Acórdão TC- 237/2018 – Primeira Câmara, o Recorrente ingressou com o presente Pedido de Revisão
desejando a reforma do acórdão proferido ainda em sede do TC 1818/2014.
Entretanto, a questão trazida aos autos já foi objeto de
recurso de Agravo e este já foi julgado. O que deseja o
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Recorrente ao interpor o Recurso é que o mérito da aplicação da multa seja novamente apreciado por outra via
recursal, o que não se mostra cabível. Além disso, conforme os arts. 421 da Resolução TC 261/2013 e 171 da
LC nº 621/2012 somente cabe Pedido de Revisão de decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de
contas, vejamos:
Resolução TC 261/2013:
Art. 421. Da decisão definitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, caberá pedido de revisão, de natureza similar à da ação rescisória.
LC 621/2012:
Art. 171. Da decisão de finitiva 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, ...”
Feitas estas considerações, corroboro com o entendimento do douto Ministério Público de Contas no sentido
de não conhecer do recurso ora interposto.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER do Pedido de Revisão, haja vista
ausência de amparo legal, conforme os art. 421 da Resolução TC 261/2013 e art. 171 da LC nº 621/2012;
1.2. Dar CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada por este Tribunal;
1.3. ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª 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
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
www.tce.es.gov.br

Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1172/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02899/2018-9, 07561/2014-1
Classificação: Embargos de Declaração
UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Interessado: KATIA CILENE DOS SANTOS FELIX, JAIR
CORREA, AMILCK DE SOUZA COSTA
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DAR PROVIMENTO –
ARQUIVAR
A CONSELHEIRA RELATORA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, em face da DECISÃO 263/2018-5, proferida pelo Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, nos autos do processo TC n.
7561/2014.
Na Decisão embargada, o Relator concedeu quitação ao
Sr. Amilck de Souza Costa, um dos responsáveis, determinando o ARQUIVAMENTO do feito.
Aponta o Parquet de Contas a existência de contradição
na referida Decisão, item 1.2, que determina o arquivaSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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mento daqueles autos, sem deliberação sobre o débito ainda pendente da Sra. Kátia Cilene dos Santos Félix,
também responsabilizada nos autos, ao invés de determinar a devolução ao Ministério Público de Contas para
o devido prosseguimento do feito.

vido, nos termos da Decisão Monocrática n. 966/20188, com a devida ciência do Ministério Público de Contas.

Ato contínuo, o Relator emitiu a Decisão Monocrática
n. 966/2018-8 (f. 08/11), conhecendo dos Embargos e
dando-lhes provimento, para realizar a exclusão do item
1.2 da Decisão 0263/2018-5, devendo os autos retornarem para o Ministério Público de Contas para fiscalização
e monitoramento da execução do Acórdão 876/2016,
quanto à condenação imposta à Sra. Kátia Cilene dos
Santos Félix.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
em face do recolhimento pela Sra. Kátia Cilene dos Santos Félix do débito a ela imputado, foi elaborado o Termo
de Verificação 00058/2018-9 (TC 7561/2014, fls. 542).
Na sequência, o representante do Ministério Público de
Contas, Procurador Luciano Vieira, emitiu o Parecer n.º
03229/2018-3 (TC 7561/2014, fls. 546), opinando pela
expedição de quitação à responsável e pelo arquivamento dos autos.
Em consonância com o disposto no artigo 6º da Resolução TC n.º 317/2018, proferi a Decisão Monocrática
01173/2018-8 (TC 7561/2014, fls. 548), decidindo pela
expedição de quitação à Sra. Kátia Cilene dos Santos Félix, com arquivamento dos autos.
Ocorre que, para a viabilização do arquivamento dos
autos pelo sistema informatizado deste Tribunal, faz-se
necessária a submissão dos presentes autos ao Colegiado, a fim de registrar o julgamento dos Embargos.
Observo que o recurso foi conhecido e o mérito foi pro-

Pelo exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1 CONHECER E DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, em conformidade com a Decisão
Monocrática n. 0966/2018-8;

Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1173/2018 – PLENÁRIO

1.2 ARQUIVAR os presentes autos.

Processos: 06031/2018-6, 07614/2011-3, 04942/2011-8

2. Unânime.

Classificação: Recurso de Reconsideração

3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Alegre

4. Especificação do quórum:

Interessado: RUBENS MOULIN TANNURE [FLAVIANE LUZIA CARVALHO DA FONSECA (OAB: 20454-ES)], PAULO
CASSA DOMINGUES, HERMINIA GOMES LEMOS, PAULO
LEMOS BARBOSA, JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR, RUIMAR DE SIQUEIRA LEMOS

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

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Recorrente: ANA MARIA RODRIGUES ROSA [FLAVIANE
LUZIA CARVALHO DA FONSECA (OAB: 20454-ES)]
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADA DO ACÓRDÃO TC 953/2017 – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – ENCAMINHAMENTO
DE OFÍCIO À PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARA
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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BAIXA DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA GERADAS A PARTIR DO ACÓRDÃO ANULADO.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Ana Maria Rodrigues Rosa, em face do Acórdão
TC 953/2017 – Segunda Câmara, prolatado nos autos do
Processo TC 4942/2011, por meio do qual suas razões de
justificativas foram rejeitadas, sendo a mesma condenada ao pagamento de multa individual no valor equivalente a 500 VRTE, em razão da manutenção da seguinte
irregularidade:
4.1.1 CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA DOS MÉDICOS E ODONTÓLOGOS DO PSF – CONTROLE DE FREQUÊNCIA E DE CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA INADEQUADOS
Fundamentação legal: Infringência ao Programa Nacional de Atenção Básica (PNAB), capítulo II, item 2.1, inciso V.
Responsáveis: RUBENS MOULIN TANNURE (Secretário de Saúde e Gestor do Fundo de 01/01/2009 a
26/03/2010);
ANA MARIA RODRIGUES ROSA (Secretária de Saúde e
Gestora do Fundo de 26/03/2010 a 16/07/2010);
PAULO CASSA DOMINGUES (Secretário de Saúde e Gestor do Fundo de 14/07/2010 a 08/11/2011).
A recorrente alega, em síntese, ter sido surpreendida
com um Aviso de Cobrança de Dívida Ativa, expedido pela Procuradoria Geral do Estado, por meio da qual lhe fora cobrado o valor pertinente à CDA n.º 4391/2018, equivalente a 540 VRTE.

Aduziu que, apenas após entrar em contato com a Secretaria de Estado da Fazenda, teve ciência da existência do
Processo TC 4942/2011, no autos do qual foi prolatado o
acórdão que lhe imputou a sanção.
Sustentou, por fim, que nunca teria sido cientificada da
existência da demanda, razão pela qual pleiteou a anulação do acórdão e, por consequência, da CDA.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas – NRC, na Instrução Técnica de
Recurso n.º 00215/2018-6, opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão de o mesmo não ser tempestivo.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 03518/2018-3, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo não conhecimento do Recurso de Reconsideração.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas, entendendo pelo não conhecimento
do Recurso de Reconsideração, constatada a intempestividade do mesmo. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica de Recurso n.º 00215/2018-6, abaixo transcritos:
“2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE - DOS PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
No que tange ao cabimento observa-se a necessidade
de aplicação da regra da fungibilidade recursal plasmada
no art. 399, caput, do RITCEES, uma vez que a recorrente, equivocadamente, interpôs Recurso de Reconsiderawww.tce.es.gov.br

ção olvidando-se de que a decisão recorrida (Acórdão TC
953/2017) foi prolatada em sede de processo com natureza de fiscalização (TC 4942/2011), sendo, portanto, impugnável pela via recursal do Pedido de Reexame, a teor do disposto no art. 408, caput, do RITCEES. Nesse passo, tendo em vista que ambos os recursos detêm o mesmo prazo de interposição (30 dias), deve o presente expediente recursal ser recebido e processado como Pedido de Reexame.
Quanto à tempestividade observa-se que tanto o Recurso de Reconsideração quanto o Pedido de Reexame devem ser interpostos no prazo de 30 (trinta) dias da data
da ciência da decisão, nos termos dos artigos 405, § 2º e
408, § 5º do RITCEES.
Nesse passo, tendo em vista que o despacho da Secretaria
Geral das Sessões – SGS, de fl. 08, informa que a disponibilização do Acórdão TC 953/2017-2º Câmara, no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, se deu em 18/09/2017,
considerando-se publicada no dia 19/09/2017, tem-se o
recurso por intempestivo, já que protocolizado pela Recorrente somente em 12/07/2018, nos termos do disposto no art. 408, § 5º do RITCEES.
Assim, opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso.
3 CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO do presente expediente recursal interposto pela senhora Ana Maria Rodrigues Rosa”.
Entretanto, uma vez que a recorrente suscitou matéria
de ordem pública em suas razões recursais – vício na sua
citação no Processo TC 4942/2011 –, que poderia ser coSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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nhecida inclusive de ofício pelo relator e que poderia implicar em nulidade absoluta do Acórdão TC 953/2017 –
Segunda Câmara, entendo por pertinente proceder ao
seu enfrentamento.
Especificamente quanto à sua comunicação inicial, em
análise dos autos do Processo TC 4942/2011, é possível
aferir que, diferente do que suscitou em seu recurso, a
Sra. Ana Maria Rodrigues Rosa foi devidamente citada
– fls. 1510 e 1510-v –, tendo constituído procuradora
(Dra. Flaviane Luzia Carvalho da Fonseca, OAB/ES 20.454
– Procuração à fl. 1556), por meio da qual apresentou suas justificativas (fls. 1512/1551).
Ocorre que, por equívoco, quando da publicação da Pauta da 24ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, ocorrida no dia
19/07/2017, na qual o Processo TC 4942/2011 foi incluído para julgamento, não foi disponibilizado o nome da
procuradora da Sra. Ana Maria Rodrigues Rosa, Dra. Flaviane Luzia Carvalho da Fonseca, impossibilitando a que
mesma tivesse ciência e eventualmente realizasse sustentação oral. Vejamos:
O mesmo vício foi evidenciado na publicação do extrato do Acórdão TC 953/2017 – Segunda Câmara, realizada no dia 26/09/2017, na qual também não constou o
nome da procuradora da Sra. Ana Maria Rodrigues Rosa. Vejamos:
Resta evidenciada, portanto, a nulidade do Acórdão TC
00953/2017-2 desde a sua origem – inclusão em pauta
–, uma vez que inobservado o disposto no artigo 359, III
e §8º, do RITCEES, in verbis:
Art. 359. A citação, a comunicação de diligência ou a notificação, observado o disposto neste Regimento, far-se-á:

III - por publicação de edital no Diário Oficial do Estado
ou outro meio de divulgação oficial do Tribunal.

Destaco que, em caso semelhantes, no qual a ausência
de intimação do advogado gera potencial prejuízo à parte, os Tribunais pátrios têm consolidado o entendimento
pela nulidade dos atos posteriormente praticados. Vejamos alguns arestos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO
MANDADO DE SEGURANÇA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE
JUSTIÇA FEITA EM NOME DE ADVOGADO SUBSTABELECENTE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. NULIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Esta Corte superior entende ser necessária a intimação do advogado constituída para a sessão de julgamento do
mandado de segurança, com o fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. 2. É nula a intimação realizada em nome de advogado que em momento processual anterior substabeleceu, sem reservas, seus poderes
a novo causídico. Precedentes. 3. Habeas corpus concedido para anular o julgamento do Mandado de Segurança n. 2074840-54.2017.8.26.0000, para que se proceda à devida intimação do advogado do paciente. (STJ; HC
430.377; Proc. 2017/0331430-9; SP; Sexta Turma; Rel.
Min. Nefi Cordeiro; Julg. 07/06/2018; DJE 19/06/2018;
Pág. 1289)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL DO BANCO BANORTE S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (02). ALEGAÇÃO
DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO. Ausência de
intimação do advogado para apresentar contrarrazões.
Insurgência acolhida. Pedido de exclusividade não observado. Cerceamento de defesa configurado. Anulação
do julgamento. Embargos de declaração (01). Prejudicados. Embargos de declaração 02 conhecidos e acolhidos
para anular o acórdão e reabrir o prazo para apresentação de contrarrazões. Embargos de declaração 01 prejudicados. (TJPR; EmbDecCv 1445059-4/01; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis Gomes
Aniceto; Julg. 20/07/2016; DJPR 26/07/2018; Pág. 652)

AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS
QUE REPRESENTAM A AUTORA. PUBLICAÇÃO DA NOTA
DE EXPEDIENTE EM NOME DO ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVAS. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ART. 236, § 1º, DO CPC/1973, ART. 272, § 2º, DO
NCPC). PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A ausência de intimação dos advogados devidamente habilitados, que representam a autora na ação monitória, acarreta a nulidade do processo a partir do ato inválido, porquanto
viola manifestamente ordem jurídica (art. 236, § 1º, do
CPC/1973, art. 272, § 2º, do NCPC), e, enseja a rescisão
da sentença, através da ação rescisória, com base no art.

§ 8º Quando a parte for representada por advogado, a
comunicação dos atos processuais, exceto a citação, deve ser dirigida ao representante legalmente constituído nos autos;
Dessa forma, não tendo havido a intimação da procuradora da ora recorrente, cientificando-a da data em que
o processo integraria a pauta de julgamento, evidente o
prejuízo causado, já que fora cerceado o seu direito à realização de sustentação oral (art. 327 do RITCEES), bem
como, ao final, na ocasião do julgamento, suas razões de
justificativas foram rejeitadas, tendo lhe sido imputada
sanção de multa.
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966, V, do NCPC (art. 485, V, do CPC/1973). Precedentes
do STJ e do TJRS. Ação rescisória procedente. (TJRS; AR
0200438-76.2016.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Catarina Rita Krieger Martins;
Julg. 10/11/2016; DJERS 13/04/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE.
O advogado da agravante não foi intimado das decisões e atos processuais. Intimações realizadas em nome de advogado que substabeleceu seus poderes sem
reserva. Nulidade do processo. Recurso provido. (TJSP;
AI 2113309-72.2017.8.26.0000; Ac. 10748675; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Rel. Des. Carlos Alberto Garbi; Julg. 28/08/2017; DJESP
04/09/2017; Pág. 2809)
Logo, considerando a ausência de intimação prévia da
Dra. Flaviane Luzia Carvalho da Fonseca, OAB/ES 20.454
– procuradora constituída para defender os interesses da
Sra. Ana Maria Rodrigues Rosa e do Sr. Rubens Moulin
Tannure – acerca da inclusão do Processo TC 4942/2011
na pauta para julgamento, bem como o prejuízo causado pela mencionada ausência, uma vez que cerceado o
direito à realização de defesa oral, de ofício, entendo pela nulidade do Acórdão TC 953/2017 – Segunda Câmara e determino a devolução dos autos do Processo TC
4942/2011 ao gabinete do relator, Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges, para que proceda novamente ao
julgamento do mesmo.
Em decorrência da anulação do Acórdão TC 953/2017 –
Segunda Câmara, determino o encaminhamento de ofício à Procuradoria Geral do Estado, para que adote os
procedimentos necessários à baixa das Certidões de Dívida Ativa geradas a partir das sanções de multa imputa-

das por meio do mencionado acórdão.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1. NÃO CONHECER o Recurso de Reconsideração, em
razão da sua intempestividade;
1.2. De ofício, por DECLARAR a NULIDADE do Acórdão
TC 953/2017 – Segunda Câmara e DETERMINAR a devolução dos autos do Processo TC 4942/2011 ao gabinete do relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
para que proceda novamente ao julgamento do mesmo;
1.3. Em decorrência da anulação do Acórdão TC
953/2017 – Segunda Câmara, por DETERMINAR o encaminhamento de ofício à Procuradoria Geral do Estado,
para que adote os procedimentos para baixa das Certidões de Dívida Ativa geradas a partir das sanções de multa imputadas por meio do mencionado acórdão;

Augusto Taufner Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO 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 COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1174/2018 – PLENÁRIO

1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Processo: 06153/2018-5

2. Unânime.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde

4. Especificação do quórum:

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

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

Responsável: RICARDO DE OLIVEIRA
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BUIDORA LTDA ME
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)
REPRESENTAÇÃO – CONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO – CIENTIFICAR A REPRESENTANTE – ARQUIVAR
A CONSELHEIRA RELATORA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos de Representação apresentada pela empresa Onconnect Importadora e Distribuidora Ltda-ME., por meio da qual noticiou possíveis ilegalidades
cometidas no âmbito da dispensa de licitação materializada no Processo Administrativo n.º 81422431, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde – SESA, cujo objeto é a aquisição do medicamento N-acetilgalactosamina 4-sulfatase 1mg/ml – solução para perfusão – frasco 5ml para atendimento emergencial de ordem judicial exarada nos autos dos Mandados de Segurança n.º
1000.6003.9078 e 1000.8001.0018, ambos em trâmite
perante o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sob a responsabilidade do Sr. Ricardo de Oliveira, Secretário de Estado da Saúde.
A representante denuncia, de forma geral, a suposta ilegalidade da decisão da Administração Pública que teria
contratado com a empresa Uno Healthcare Assessoria
Aduaneira e Comércio Exterior Ltda., em razão de mesma ter apresentado “Carta de Exclusividade” emitida pela fabricante, mesmo após a representante ter apresentado proposta financeiramente mais vantajosa.
Requereu a concessão de tutela cautelar, para ordenar
a suspensão do certame até deliberação final da Corte,
bem como, ao final, (i) a deliberação pela reforma da De-

cisão da SESA que declarou a empresa Uno Healthcare
Assessoria Aduaneira e Comércio Exterior Ltda.; e (ii) o
chamamento da empresa Global Medical Bio (empresa norte-americana que é representada pela Onconnect
Importadora e Distribuidora Ltda-ME. no Brasil), uma vez
que teria ofertado o menor preço.
Antes de proceder à análise do pleito cautelar, por meio
da Decisão Monocrática n.º 01226/2018-6, determinei
a notificação do Sr. Ricardo de Oliveira, Secretário de Estado de Saúde, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhasse cópia integral do processo administrativo
pertinente à aquisição do medicamento, bem como para que prestasse as informações que entendesse necessárias à análise preliminar do feito.
Devidamente notificado, o agente responsável apresentou suas razões (Justificativa n.º 00948/2018-1 e Peça
Complementar n.º 12668/2018-3), bem como colacionou a íntegra do processo solicitado (Processo Externo
n.º 00601/2018-5).
Ato contínuo, os autos foram remetidos à análise da Secretaria de Controle Externo da Saúde e Assistência Social – SecexSAS, que, por meio da Manifestação Técnica n.º 00684/2018-8, opinou pelo não conhecimento da
representação, por considerar que a matéria tratada traduz interesse estritamente particular da representante.
Sustentou, ainda, que a Administração atuou na forma
exigida pela lei, o que implicaria na improcedência da representação, ante a ausência de irregularidade.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
03907/2018-6, divergiu da área técnica no que diz respeito ao recebimento da representação e concluiu pelo
seu conhecimento, destacando que a discussão recai sobre os valores a serem despendidos pela Administração
www.tce.es.gov.br

na compra do medicamento, não sendo, portanto, primariamente, interesse particular.
No mérito, acompanhou o entendimento técnico e sugeriu a improcedência do feito.
É o relatório.
Inicialmente, corroboro com o opinamento ministerial
e entendo por atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 94 e 101, parágrafo único, da
Lei Complementar n.º 621/2012, referentes à legitimidade ativa, clareza, indícios de prova, informações mínimas
sobre o fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção, bem como à identificação do pleiteante, constatando que o feito encontra-se apto a ser recebido e processado por este Tribunal.
No mérito, corroboro com o entendimento do Parquet,
concluindo pela improcedência da representação.
Como narrado, a representante baseia seus pleitos na
suposta ilegalidade da decisão da Administração Pública, que teria contratado com a empresa Uno Healthcare Assessoria Aduaneira e Comércio Exterior Ltda. em razão de a mesma ter apresentado “Carta de Exclusividade” emitida pela fabricante, descartando a contratação
da representante, mesmo sendo a proposta dela financeiramente mais vantajosa.
Analisando o Processo Administrativo n.º 81422431
(Processo Externo n.º 00601/2018-5), por meio do qual
se operou a contratação, não constato qualquer indício
que evidencie a existência de irregularidade.
Conforme despacho do Subsecretario de Estado de Saúde para Assuntos de Administração e de Financiamento
da Atenção à Saúde, de 23/03/2018, de forma a atender
às ordens judiciais que determinaram que o Estado forSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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neça o medicamento, decidiu-se por realizar pesquisa de
preço, com, no mínimo, 03 (três) orçamentos válidos (fl.
17 do Processo Administrativo).
Ao final do procedimento, foram apresentados três orçamentos, com as seguintes cotações:
1) Uno Healthcare Inc. (fl. 25 do Processo Administrativo): R$ 2.310.346,51 (dois milhões, trezentos e dez mil,
trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos);
2) Onconnect Importadora e Distribuidora Ltda-ME., representante de Global Medical-Bio Group (fl. 35 do Processo Administrativo): R$ 1.966.180,07 (um milhão, novecentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta reais e sete centavos);
3) Pharmedic Pharmaceuticals, representante de Dynamic Pharma Group Inc. (fl. 41 do Processo Administrativo): R$ 3.508.159,79 (três milhões, quinhentos e oito
mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos)
Ressalta-se que, junto à sua proposta, a empresa Uno
Healthcare Inc. informou que o produto era de venda exclusiva do exportador. Em documentação anexa a proposta, colacionou Declaração de Exclusividade, por meio
da qual o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo – SINDUSFARMA, informa
que a empresa Biomarin Brasil Farmacêutica Ltda. detém a exclusividade do medicamento em todo o território nacional (fl. 29 do Processo Administrativo).
Da mesma forma, foi acostada aos autos Declaração de
Exclusividade (fl. 32 do Processo Administrativo), por
meio da qual a empresa Biomarin Brasil Farmacêutica Ltda. informa que a Uno Healthcare Inc. é a distribuido-

ra exclusiva do produto no Brasil, nos seguintes termos:
“Declaramos para os devidos fins que a empresa UNO
HEALTHCARE INC., estabelecida na 7795 NW 54th Street – Suite 3, Miami, FL – USA, é a distribuidora exclusiva
do produto Naglazyme no Brasil, registrado perante o
Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sob o n.º 1.7333.0001.001-06. Declaramos, outrossim, que o referido produto, mesmo já tendo registro no Ministério da Saúde ainda não está sendo
comercializado, e não possui similar, no mercado interno
brasileiro, estando disponível somente por importação
direta por meio de exportador exclusivo, supracitado”.
Há de se observar que, a despeito de terem apresentado
as cotações para fornecimento dos serviços, as empresas
Pharmedic Pharmaceuticals e Onconnect Importadora e
Distribuidora Ltda-ME. não chegaram a apresentar documento similuar, que pudesse contrapor a informação
de que a Uno Healthcare Inc. é a distribuidora exclusiva
do produto em território nacional, garantindo que, caso
contratadas, conseguiriam, de fato, entregar os medicamentos adquiridos pela SESA.
Tal contraponto seria necessário, pois, como já tratado,
para liberação junto à ANVISA, seria indispensável a obtenção do DDR junto à empresa detentora do registro
e, de acordo com a Declaração de Exclusividade, a única
empresa brasileira para a qual a fabricante forneceria tal
documento seria a Uno Healthcare.
Destaco, ainda, que a praxe em contratações desta espécie é que as empresas exijam o pagamento antecipado
do produto, já que a aquisição do mesmo é feita diretamente de empresa estrangeira. Tal condição, inclusive,
resta evidenciada em todos os orçamentos.
www.tce.es.gov.br

A despeito disso, em princípio, a Administração Pública
iniciou os procedimentos para contratar com a empresa Onconnect Importadora e Distribuidora Ltda-ME., que
ofertou o menor preço, conforme despacho à fl. 51 do
Processo Administrativo, chegando a ser determinada a
emissão de empenho (fl. 58 do Processo Administrativo)
e contatada a empresa para que procedesse a importação dos medicamentos.
Chegou-se a emitir a Ordem Bancária Orçamentária para
pagamento (fl. 83 do Processo Administrativo), até que
sobreveio e-mail encaminhado pela servidora Fernanda Segal Lopes, por meio da qual requisitou o não pagamento à empresa Onconnect, em razão da existência da
Carta de Exclusividade, que atesta que a mesma não teria permissão para comercializar o produto em território nacional.
Cancelada a ordem de pagamento, a SESA contatou a
empresa possuidora do registro do produto em território nacional – Biomarin Brasil Farmacêutica Ltda. – que
confirmou que a distribuidora exclusiva do medicamento
é a empresa Uno Healthcare e que não possui qualquer
contrato com a empresa Onconnect.
Ato contínuo, a Administração adotou os procedimentos
necessários à efetivação da contratação da empresa Uno
Healthcare Assessoria Aduaneira em Comércio Exterior
Ltda., representante nacional da empresa Uno Healtcare Inc.
Por outro lado, como, de fato, o procedimento licitatório
que acabou se operando foi uma contratação por inexigibilidade de licitação, entendo por necessário recomendar que a Administração Pública realize estudo aprofundado sobre as contratações desse tipo com fundamento
em Cartas de Exclusividade, de forma a padronizar o seu
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procedimento de aquisição.
É imprescindível, nesses casos, que a Administração Pública busque informações, junto aos órgãos e autarquias
competentes, que possam legitimar a Carta de Exclusividade apresentada pela empresa fornecedora.
Destaco que a exigência de tal diligência por parte de Administração Pública encontra-se inclusive sumulada pelo
Tribunal de Contas da União, nos termos de sua súmula
255. Vejamos:
Súmula 255 – TCU: Nas contratações em que o objeto
só possa ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público
responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade.
No estudo a ser realizado, a SESA deve analisar a viabilidade/necessidade de comunicar-se previamente com a
ANVISA e com o Ministério da Saúde, de forma a obter
informações fidedignas acerca da condição de importador exclusivo, em especial se a suposta importadora exclusiva possui os registros e demais liberações específicas, necessárias para o desembaraço aduaneiro e posterior cumprimento da obrigação de entregar os medicamentos.
Por todo o exposto, entendo pela inexistência de irregularidade no procedimento adotado pela Secretaria de
Estado de Saúde, razão pela qual julgo improcedente a
presente representação, com expedição da recomendação exposta.
Ante o exposto, acompanhando a conclusão de mérito
proposta pela área técnica e pelo Ministério Público de

Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1. CONHECER a representação;
1.2. No mérito, julgar IMPROCEDENTE a Representação;
1.3. RECOMENDAR que o gestor realize estudo aprofundado sobre as contratações com inexigibilidade de licitação com fundamento em Cartas de Exclusividade, de
forma a padronizar o seu procedimento de aquisição,
devendo ser analisada, além de outras medidas práticas que se demonstrarem necessárias, a viabilidade/necessidade de comunicar-se previamente com a ANVISA
e com o Ministério da Saúde, de forma a obter informações fidedignas acerca da condição de importador exclusivo, em especial se a suposta importadora exclusiva possui os registros e demais liberações específicas, necessárias para o desembaraço aduaneiro e posterior cumprimento da obrigação de entregar os medicamentos;
4. CIENTIFICAR o representante;
5. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª 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 Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO 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 COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1175/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06159/2018-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
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Responsável: RICARDO DE OLIVEIRA
Representante: ONCONNECT - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA ME
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)
REPRESENTAÇÃO – CONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO – CIENTIFICAR A REPRESENTANTE – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos de Representação apresentada pela empresa Onconnect Importadora e Distribuidora Ltda-ME., por meio da qual noticiou possíveis ilegalidades
cometidas no âmbito da dispensa de licitação materializada no Processo Administrativo n.º 82135690, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde – SESA, cujo objeto é a aquisição do medicamento Sebelipase Alfa 2mg/
mL – concentrado para solução para perfusão – frasco/
ampola 10 mL para atendimento emergencial de ordem
judicial exarada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 0007291-53.2018.8.08.0024, em trâmite perante a 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES, sob a
responsabilidade do Sr. Ricardo de Oliveira, Secretário
de Estado da Saúde.
A representante denuncia, de forma geral, a suposta ilegalidade da decisão da Administração Pública que teria contratado com a empresa Multicare Farmacêutica
do Brasil Ltda-ME., em razão de mesma ter apresentado
“Carta de Exclusividade” emitida pela fabricante, mesmo
após a representante ter apresentado proposta financeiramente mais vantajosa.
Requereu a concessão de tutela cautelar, para ordenar

a suspensão do certame até deliberação final da Corte,
bem como, ao final, (i) a deliberação pela reforma da Decisão da SESA que declarou a empresa Multicare Farmacêutica do Brasil Ltda-ME.; (ii) o chamamento da empresa Global Medical Bio (empresa norte-americana que é
representada pela Onconnect Importadora e Distribuidora Ltda-ME. no Brasil), uma vez que teria ofertado o
menor preço; e (iii) a instauração de incidente de inconstitucionalidade relativo à interpretação conforme a constituição do art. 25, I, da Lei n.º 8.666/93, quanto à pertinência e constitucionalidade das Cartas de Exclusividade
para inexigibilidade de licitação da aquisição de medicamentos e insumos destinados à saúde.
Antes de proceder à análise do pleito cautelar, por meio
da Decisão Monocrática n.º 01227/2018-1, determinei
a notificação do Sr. Ricardo de Oliveira, Secretário de Estado de Saúde, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhasse cópia integral do processo administrativo
pertinente à aquisição do medicamento, bem como para que prestasse as informações que entendesse necessárias à análise preliminar do feito.
Devidamente notificado, o agente responsável apresentou suas razões (Justificativa n.º 00947/2018-5 e Peça
Complementar n.º 12667/2018-9), bem como colacionou a íntegra do processo solicitado (Processo Externo
n.º 00600/2018-1).
Ato contínuo, os autos foram remetidos à análise da Secretaria de Controle Externo da Saúde e Assistência Social – SecexSAS, que, por meio da Manifestação Técnica n.º 00664/2018-1, opinou pelo não conhecimento da
representação, por considerar que a matéria tratada traduz interesse estritamente particular da representante.
Alcançado o mérito, opinou pela improcedência, por enwww.tce.es.gov.br

tender que os fatos narrados na representação não configuram irregularidade.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
03907/2018-6, divergiu da área técnica no que diz respeito ao recebimento da representação e concluiu pelo
seu conhecimento, destacando que a discussão recai sobre os valores a serem despendidos pela Administração
na compra do medicamento, não sendo, portanto, primariamente, interesse particular.
No mérito, acompanhou o entendimento técnico e sugeriu a improcedência do feito.
É o relatório.
Inicialmente, corroboro com o opinamento ministerial
e entendo por atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 94 e 101, parágrafo único, da
Lei Complementar n.º 621/2012, referentes à legitimidade ativa, clareza, indícios de prova, informações mínimas
sobre o fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção, bem como à identificação do pleiteante, constatando que o feito encontra-se apto a ser recebido e processado por este Tribunal.
No mérito, corroboro com o entendimento técnico e do
Parquet, concluindo pela improcedência da representação.
Como narrado, a representante baseia seus pleitos na
suposta ilegalidade da decisão da Administração Pública, que teria contratado com a empresa Multicare Farmacêutica do Brasil Ltda-ME. em razão de a mesma ter
apresentado “Carta de Exclusividade” emitida pela fabricante, descartando a contratação da representante, mesmo sendo a proposta dela financeiramente mais
vantajosa.
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Analisando o Processo Administrativo n.º 82135690
(Processo Externo n.º 00600/2018-1), no qual se operou
a contratação, não constato qualquer indício que evidencie a existência de irregularidade.
Em princípio, desde 16/05/2018 (conforme e-mail disposto à fls. 07/08 do Processo Administrativo), a Secretaria de Estado de Saúde já havia sido informada que a
empresa Multicare seria a única empresa autorizada pela fabricante do medicamento – Alexion Pharma International Operations Unlimited Company (representada no
Brasil pela empresa Alexion Farmacêutica Brasil Ltda.) –
a proceder a sua importação e fornecimento, destacando que, para tanto, seria necessário possuir uma DDR
(Declaração do Detentor do Registro) para liberação do
medicamento junto à ANVISA.
Ainda conforme o e-mail de fls. 07/08, que poderia outorgar a DDR seria a fabricante e a mesma disponibilizaria tal documento apenas à empresa Multicare, destacando ser a mesma a única autorizada a representá-la no
que diz respeito à compra de produtos pela Administração Pública em território brasileiro.
Nos termos da Declaração de Exclusividade (constante
às fls. 09/10 do Processo Administrativo), a fabricante
justifica a concessão da exclusividade pelo fato de o medicamento necessitar de estrito controle através de equipamentos e meios apropriados de distribuição, que comprovem a capacidade de manter a temperatura entre 2º
a 8º C (dois a oito graus Celsius), conforme especificações em bula, a fim de manter as características apropriadas e a máxima eficácia do produto para o consumo
do paciente.
Em razão disso, destaca na Declaração de Exclusividade:

“A ALEXION não deve ser considerada responsável pela
origem e aplicação dos produtos SOLIRIS (eculizumabe),
STRENSIQ (alfa-asfotase) ou KANUMA (alfassebelipase)
que seja oferecido por empresas que não são autorizadas para tal, o que pode comprometer a eficácia e segurança do tratamento do paciente a quem se destina.
Esclarecemos por outro lado que os produtos SOLIRIS,
STRENSIQ e KANUMA são marcas registradas da ALEXION e que somos o único fabricante do produto no
mundo.
Por fim, afirmamos que a MULTICARE Pharmaceuticals
é o único exportador autorizado e devidamente validado pela Alexion Pharma International Operations Unlimited Company, cumprindo com os processos requeridos de qualidade para o manuseio destes produtos. E,
assim, o único exportador que receberá a DDR (Declaração de Detentor de Registro, documento este, exigido pela ANVISA para o produto com registro no Ministério da Saúde”.
Especificamente sobre a DDR, é importante tecer alguns
comentários.
A Declaração de Detentor de Registro (ou Declaração de
Detentor da Regularização do Produto) é um documento
por meio do qual a fabricante do medicamento, detentora do registro do mesmo junto ao Ministério da Saúde,
autoriza determinada empresa nacional a importar o seu
produto, nos casos em que a importadora não seja detentora do registro no Brasil.
Há de se destacar que a fabricante do produto – que fornece o DDR para a empresa importadora brasileira – responsabiliza-se por toda a operação do produto em território nacional, ou seja, pela qualidade e eficácia do prowww.tce.es.gov.br

duto. Em outras palavras, é o que se extrai de informações disponibilizadas no sítio eletrônico da ANVISA, in
verbis:
“A DDR é um documento de extrema relevância no fluxo
de análise do processo de importação, pois garante a ciência do detentor da regularização de que toda a obrigação sobre o produto em território nacional é de sua
responsabilidade, não sendo possível tal transferência
para outra empresa”.
“No caso de importação terceirizada de medicamentos,
somente as empresas que possuem situação regular de
AFE para a atividade de importação podem fazê-la. A importadora deve obter, também, a anuência da autoridade sanitária para cada importação, que se dá mediante
a análise e avaliação de documentos técnico-administrativos apresentados pelas empresas. Isso inclui apresentar uma declaração de pessoa jurídica detentora da regularização do produto junto à Anvisa - a Declaração
de Detentor do Registro (DDR), autorizando tal importação, quando a importadora não for a detentora do registro no Brasil.
A DDR visa garantir a autenticidade do medicamento
conforme registro no Brasil. O documento possibilita,
ainda, o acompanhamento de farmacovigilância, responsabilizando a empresa detentora do registro quanto ao uso e aos efeitos do medicamento na população.
Isso evita que possíveis medicamentos falsificados sejam disponibilizados no Brasil”.
Portanto, considerando ser a fabricante a detentora do
registro, bem como a sua responsabilidade no caso de
disponibilização do medicamento em território nacional, evidencia-se razoável que a mencionada disponibilização se operacionalize por meio de empresa de conSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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fiança da fabricante, que possua a estrutura necessária
para manipular e acomodar produto que demanda cuidados peculiares.
Observo, no entanto, que, a despeito de já ter sido cientificada da exclusividade detida pela empresa Multicare Farmacêutica do Brasil Ltda-ME. desde 16/05/2018, a
Secretaria de Estado de Saúde, em 28/05/2018, decidiu
por realizar pesquisa de preço, com, no mínimo, 03 (três)
orçamentos válidos (fl. 20 do Processo Administrativo).
Ao final do procedimento, foram apresentados quatro
orçamentos, com as seguintes cotações:
1) C. S. Amorim Artigos Médicos ME. (fl. 31 do Processo Administrativo): R$ 1.087.894,91 (um milhão, oitenta
e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos);
2) Mendes & Mansur Assessoria Aduaneira e de Comércio Exterior Ltda. (fl. 34 do Processo Administrativo): R$
698.251,32 (seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e
cinquenta e um reais e trinta e dois centavos);

connect Importadora e Distribuidora Ltda-ME. não chegaram a apresentar documento que atestasse, em contraponto à Declaração de Exclusividade – que já constava
dos autos do Processo Administrativo desde 16/05/2018
–, que, caso contratadas, conseguiriam, de fato, entregar
os medicamentos adquiridos pela SESA.
Tal contraponto seria necessário, pois, como já tratado,
para liberação junto à ANVISA, seria indispensável a obtenção do DDR junto à fabricante e, de acordo com a Declaração de Exclusividade, a única empresa brasileira para a qual a fabricante forneceria tal documento seria a
Multicare.
Destaco, ainda, que a praxe em contratações desta espécie é que as empresas exijam o pagamento antecipado
do produto, já que a aquisição do mesmo é feita diretamente de empresa estrangeira. Tal condição, inclusive,
resta evidenciada em todos os orçamentos.

3) Onconnect Importadora e Distribuidora Ltda-ME., representante de Global Medical-Bio Group (fl. 38 do Processo Administrativo): R$ 504.836,96 (quinhentos e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis
centavos);

Por outro lado, como, de fato, o procedimento licitatório
que acabou se operando foi uma contratação por inexigibilidade de licitação, entendo por necessário recomendar que a Administração Pública realize estudo aprofundado sobre as contratações desse tipo com fundamento
em Cartas de Exclusividade, de forma a padronizar o seu
procedimento de aquisição.

4) Multicare Farmacêutica do Brasil Ltda-ME., representante de Multicare Pharmaceuticals LLC (fl. 46 do Processo Administrativo): R$ 610.105,42 (seiscentos e dez
mil, cento e cinco reais e quarenta e dois centavos);

É imprescindível, nesses casos, que a Administração Pública busque informações, junto aos órgãos e autarquias
competentes, que possam legitimar a Carta de Exclusividade apresentada pela empresa fornecedora.

Há de se observar que, a despeito de terem apresentado
as cotações para fornecimento dos serviços, as empresas
C. S. Amorim Artigos Médicos ME., Mendes & Mansur
Assessoria Aduaneira e de Comércio Exterior Ltda. e On-

Destaco que a exigência de tal diligência por parte de Administração Pública encontra-se inclusive sumulada pelo
Tribunal de Contas da União, nos termos de sua súmula
255. Vejamos:
www.tce.es.gov.br

Súmula 255 – TCU: Nas contratações em que o objeto
só possa ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público
responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade.
No estudo a ser realizado, a SESA deve analisar a viabilidade/necessidade de comunicar-se previamente com a
ANVISA e com o Ministério da Saúde, de forma a obter
informações fidedignas acerca da condição de importador exclusivo, em especial se a suposta importadora exclusiva possui os registros e demais liberações específicas, necessárias para o desembaraço aduaneiro e posterior cumprimento da obrigação de entregar os medicamentos.
Por todo o exposto, entendo pela inexistência de irregularidade no procedimento adotado pela Secretaria de
Estado de Saúde, razão pela qual julgo improcedente a
presente representação, com expedição da recomendação exposta.
Ante o exposto, acompanhando a conclusão de mérito
proposta pela área técnica e pelo Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pela Relatora, em:
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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1.1. CONHECER a representação;
1.2. No mérito, julgar IMPROCEDENTE a Representação;
1.3. RECOMENDAR que o gestor realize estudo aprofundado sobre as contratações com inexigibilidade de licitação com fundamento em Cartas de Exclusividade, de
forma a padronizar o seu procedimento de aquisição,
devendo ser analisada, além de outras medidas práticas que se demonstrarem necessárias, a viabilidade/necessidade de comunicar-se previamente com a ANVISA
e com o Ministério da Saúde, de forma a obter informações fidedignas acerca da condição de importador exclusivo, em especial se a suposta importadora exclusiva possui os registros e demais liberações específicas, necessárias para o desembaraço aduaneiro e posterior cumprimento da obrigação de entregar os medicamentos;
1.4. CIENTIFICAR o representante;
1.5. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária do
Plenário.

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 COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1452/2017 – PLENÁRIO
Processos: 06140/2017-1, 05895/2017-8, 04554/2008-1
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

4. Especificação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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 Coelho do Carmo.

Recorrente: THAIS DAS GRACAS ROMAN

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO

Procuradores: CELESTINO ROMAN, RITA DE CÁSSIA RONCHI ROMAN
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 384/2017 – NÃO CONHECER

1 Relatório
Trata-se de Recurso de Reconsideração interpos-

www.tce.es.gov.br

to por Thais das Graças Roman, em face do Acórdão
TC-384/2017 – Plenário, constante do Processo TC –
4554/2008, que assim dispôs:
AC Ó R D ÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4554/2008, ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia doze de abril de
dois mil e dezessete, por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1.Preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva deste Tribunal, isentando os responsáveis do apenamento com multa, tendo em vista a fundamentação exposta no item II.1.3 do voto do relator, embora tenha se confirmado que as
condutas em apreço são extremamente reprováveis
e merecedoras das censuras legais;
2. Pela conversão do feito em tomada de contas especial, conforme preconiza o art. 57, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
3. Quanto ao mérito, por acolher as razões das justificativas apresentadas pelo senhor João Carlos Lorenzoni–especificamente para reduzir o montante a ser ressarcido, conforme disposto no item II.2.2 deste voto (Irregularidades em despesas com viagens) –; pela senhora Irinete Littige senhor Wagner Lovatti – para excluir a
responsabilidade de ambos em relação às irregularidades versadas nos itens II.2.1 (Pagamentos irregulares de passagens aéreas) e II.2.2 (Irregularidades
em despesas com viagens) –e pela senhora Thais das
Graças Roman das Chagas–para excluir sua responsaSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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bilidade em relação à irregularidade tratada no item
II.2.1 (Pagamentos irregulares de passagens aéreas) e
para atenuar o montante a ser ressarcido, nos termos postos no item II.2.2 (Irregularidades em despesas com viagens);
4. Rejeitar as razões das justificativasapresentadas pelo senhor João Carlos Lorenzoniem relação às irregularidades evidenciadas nos itens II.2.1 (Pagamentos irregulares de passagens aéreas) e II.2.3 (Ausência de prestação de contas);
5. Nos termos das alíneas “e” e “f”, do inciso III, do art.
84, da Lei Orgânica deste Tribunal, julgar irregulares as
contas do senhor João Carlos Lorenzoni, Prefeito do Município de Marechal Floriano nos exercícios de 2000 a
2004, condenando-o ao ressarcimento de 103.620,83
VRTE ̧tendo em vistaos fatos e a argumentação traçada nos itens II.2.1, II.2.2 e II.2.3 do voto do relator;
6.Com fundamento na alínea “e”, do inciso III, do
art. 84,da Lei Orgânica do TCEES, julgar irregulares
as contas da senhora Thaís das Graças Roman das
Chagas, Secretária do Município de Marechal Floriano no exercício de 2001, condenando-a solidariamente ao senhor João Carlos Lorenzoni ao ressarcimento de
3.796,68 VRTE ̧ tendo em vistaos fatos e a argumentação
traçada no item II.2.2 do voto do relator;
7.Com base no inciso II, do art. 178, do Regimento
Interno deste Tribunal (Resolução TC 261/2013), julgar
procedente a presente denúncia;
8. Dar ciência aos interessados arquivando-se os autos
após o trânsito em julgado.Vencido o conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, que votou por
acolher a preliminar de prescrição da pretensão pu-

nitiva em relação aos itens 3.1, 3.2 e 3.3 da ITC
2393/14, extinguindo o processo com resolução de
mérito, deixar de converter os autos em tomada
de contas especial, acolher razões de justificativas,
considerar improcedente a denúncia e deixar de expedir
determinação.
Ficamos responsáveis obrigados a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição se encontram previstos no art. 402 do mesmo diploma normativo
A Secex Recursos se manifestou nos autos por meio da
Instrução Técnica 253/2017 (fls. 26/29) opinando pelo
não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade.

Quanto ao cabimento, verifica-se que o Recurso de
Reconsideração interposto em face do Acórdão TC –
384/2017 - Plenário encontra respaldo no art. 164,
caput, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas.
A notificação do Acórdão TC – 384/2017 - Plenário foi
disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 10/07/2017, considerando-se publicada no
dia 11/07/2017, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/12 c/c
art. 5º da Resolução TC nº 262/2013. Interposto o Recurso de Reconsideração em 17/08/2017, tem-se o mesmo
como intempestivo.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer
5366/2017 - fl. 33).

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

É o relatório.

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:

2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica de Recurso 253/2017 (fls. 26/29),
abaixo transcrita:

Relator
1. ACÓRDÃO

1.1 Não conhecer o presente Recurso, tendo em vista o
não preenchimento do requisito traçado pelo artigo 395,
inciso II do Regimento Interno.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

2. Unânime.

Analisando os requisitos de admissibilidade do Recurso
de Reconsideração, observa-se que a parte possui interesse e legitimidade processual.

3. Data da Sessão: 28/11/2017 - 42ª Sessão Ordinária do
Plenário.

www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:
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4.1. Conselheiros presentes: 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: Márcia Jaccoud Freitas e João 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
www.tce.es.gov.br
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara

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- 855/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04991/2017-1

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMSI - Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Ministério Público Especial de Contas

Responsável: LEDSON MARTINS FIGUEIREDO, ZENILTON
VICENTE VASCONCELOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBATIBA – EXERCÍCIO DE
2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

No Relatório Técnico 00529/2017-8 (evento 57) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial - ITI 00945/2017-8 para a citação dos responsáveis.
Em atenção aos Termos de Citação 01785/2017-9 e
01786/2017-3 (eventos 61/62), os gestores encaminharam 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 01472/2018-1 (evento 73), concluindo nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se que este Egrégio Tribunal julgue REGULARES, na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual 621/2012, as contas de LEDSON MARTINS FIGUEIREDO ZENILTON VICENTE VASCONCELOS,
responsáveis pela gestão do Fundo Municipal de Saúde
de Ibatiba, referente ao exercício de 2016.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC
02310/2018-1 e manifestou-se de acordo com área técnica.

I

II

RELATÓRIO:

Trata-se da Prestação de Contas do Fundo Municipal de
Saúde de Ibatiba, relativa ao exercício de 2016, cuja gestão esteve sob a responsabilidade dos senhores Ledson
Martins Figueiredo e Zenilton Vicente Vasconcelos.
www.tce.es.gov.br

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.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
III.1 – Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal
de Saúde de Ibatiba, sob a responsabilidade dos senhores Ledson Martins Figueiredo e Zenilton Vicente Vasconcelos, 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 aos responsáveis, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
III.2 – Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator);

EXERCÍCIO DE 2015 – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO
– RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 1003/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06710/2016-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: IPEM-ES - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do
Espírito Santo
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: MARCELO FREITAS LADEIA, PAULO RENATO RODRIGUES,
DELIO JOSE PRATES DO AMARAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – INSTITUTO DE PESOS
E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPEM) –

www.tce.es.gov.br

1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual (Ordenador) do Instituto de Pesos e Medidas
do Estado do Espírito Santo - IPEM, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos senhores Paulo Renato Rodrigues (falecido em 22/12/2016), Marcelo
Freitas Ladeia e Délio José Prates do Amaral.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas
e anexos por meio do Relatório Técnico 389/2017 (fls.
35/50), apontando indicativos de irregularidades, que
foram consubstanciados na Instrução Técnica Inicial
1100/2017 (fls. 51/52), sugerindo a citação dos responsáveis para apresentação de suas alegações de defesa,
o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1505/2017
(fls. 54/55).
Regularmente citada, a defesa anexou justificativas e
documentos às fls. 67/128.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva 1319/2018 (fls. 131/145), opinando
pelo afastamento dos indícios de irregularidades apontados, e, consequentemente, pela regularidade das
contas.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 2231/2018- fls.
149/150).
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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É o relatório.

Das justificativas

2 Fundamentação

O responsável traz as seguintes justificativas:

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.

Informamos que o valor do RS 37.278,37 foi contabilizado para ajustes da entrada dos recursos realizados
equivocadamente conforme a Guia de Recolhimento
2015GRO0021 no valor de R$ 36.000,00.

Ratifico o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 1319/2018 (fls. 131/145), apenas transformando as determinações apontadas em recomendações:

Tendo em vista que a diferença no valor de R$ 1.278,37
representa o percentual de 3,43% do montante de R$
37.278,37, entende-se, pelo o princípio da materialidade
e insignificância (ou razoabilidade) que o valor em questão não descaracterizar a realidade apresentada pela
contabilidade, conforme os extratos bancários dos meses de janeiro a dezembro de 2015, anexos 01 e 02.

DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 BAIXA DE VALOR SEM DEMOSTRAR MOTIVAÇÃO
(item 3.2.1.1 do RTC nº 389/2017)
Base Legal: Lei 4.320/64, Art. 85 c/c Artigos 83 e 89; Resolução TC n. 261/2013.
De acordo com o relatório técnico:
Verifica-se por meio de consulta ao SIGEFES 2016 à conta contábil 111111901 – BANCOS CONTA MOVIMENTO
– BANESTES, baixa de recursos da conta do Banestes nº
23441140 no valor de R$ 37.278,37.
No documento que efetuou a baixa consta observação
de conciliação de saldo bancário, não demonstrando sua
motivação.
Assim, faz-se necessário que o ordenador responsável
apresente justificativas pela baixa efetuada e providências quanto aos ajustes necessários.
Em caso de baixa por lançamentos efetuados a maior ou
em duplicidade, necessária apresentação de comprovantes.

Da análise das justificativas
Com base nas justificativas e documentos encaminhados, constata-se que quase a totalidade da baixa efetuada no valor de R$ 37.278,37, conta contábil 111111901
(BANCOS CONTA MOVIMENTO – BANESTES), foi devido
ao registro contábil de entrada equivocada.
Segue comprovante enviado:
Figura
Além disso, a justificante (atual gestora) menciona que
parte da diferença apontada, no valor de R$ 1.278,37,
não é significante e imaterial. No entanto, a questão da
divergência apurada não se trata de mensurar a questão
de materialidade ou não.
Entretanto, no relatório contábil nº 389/2017 (relatório
base para a citação) menciona que existem valores depositados não identificado no valor de
R$ 1.302,71
(data de 27/02/2014), na mesma conta do banco Banestes nº 111111901, além disso, não foi identificado diverwww.tce.es.gov.br

gências entre saldos finais em dezembro de 2015 entre
os extratos contábeis e a contabilidade do IPEM, mas sim
foi indicado uma baixa contábil sem a devida justificativa e, mesmo que fosse comprovado tal impropriedade,
a responsabilidade de erro contábil (não há que se falar
de ressarcimento) seria de responsabilidade do Sr. Paulo Renato Rodrigues que faleceu em 22/12/2016, conforme disposto no Relatório Técnico Contábil que não foi citado a responder ao indício de irregularidade apontado.
Sendo assim, fica afastado o indício de irregularidade
dos responsáveis citados.
2.2
Divergência entre os valores apurados no Inventário Anual de Bens Móveis e os saldos registrados
no Balanço Patrimonial no valor de R$23.513,16. (Item
3.2.2.2 do RTC nº 389/2017)
Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64, Artigos 94 e 96.
De acordo com o relatório técnico:
Por meio de consulta ao arquivo 03-14-BALVER, verifica-se o registro de R$ 23.513,16 na conta contábil
123110000 – BENS MÓVEIS e registro de R$ 1.949.295,90,
na conta contábil 797121300 – BENS MÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO.
Nos arquivos 03-16-INVMOV-01, 03-16-INVMOV-01,
03-16-INVMOV-02, 03-16-INVMOV-03 e 03-16-INVMOV-04 constam informações relativas aos bens adquiridos com recursos do Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa celebrado entre INMETRO e IPEM-ES, no total de R$ 1.949.295,90 e apresentação do Relatório analítico de Bens Móveis sob Responsabilidade do
IPEM-ES.
Assim, com a apresentação do Relatório de Inventário de
Bens Móveis pertencentes a terceiros, confrontando os
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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registros físicos relativos a esses bens com seus respectivos registros contábeis, verifica-se a seguinte situação.
Tabela
No entanto, conforme demonstrado na Tabela 11, resta uma diferença de R$ 23.513,16 entre os registros contábeis e físicos relativos a Bens Patrimoniais Móveis do
IPEM-ES.

Divergência de R$ 455.147,67 entre os valores apurados no Inventário Anual de Bens Imóveis e os registrados na contabilidade à conta contábil 123210600 –
OBRAS EM ANDAMENTO-IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.
(Item 3.2.2.3 do RTC nº 389/2017)
Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64, Artigos 94 e 96.
De acordo com o relatório técnico:

Fonte: Processo TC 6.710/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015

Por meio de consulta ao arquivo 03-14-BALVER, verifica-se o registro de
R$ 502.660,07, na conta contábil 123210000 – BENS IMÓVEIS, no entanto foi apresentado Relatório Analítico de Inventário de Bens Imóveis de propriedade do INMETRO/UNIÂO no valor de R$
1.497.434,04, conforme quadro a seguir

Das justificativas

Tabela

O responsável traz as seguintes justificativas:

No arquivo 03-20-RESIMO consta a seguinte Nota Explicativa:

Tabela
Tabela 03: Saldos patrimoniais
Em R$ 1,00

Esclarecemos que o valor de R$ 23.513,16 foram as contabilizações através das notas patrimoniais 2016NPOO515,
2016NP00528 e 2016NPO0718 para a regularização dos
bens moveis, anexo 03.
Da análise das justificativas
Analisando as justificativas e documentos apresentados, constata-se que a diferença apontada foi ajustada na contabilidade por meio dos documentos
nº 2016NPOO515 (R$ 7.550,00), 2016NP00528 (R$
2.700,00) e 2016NPO0718 (R$ 13.263,18).
Sendo assim, afasta-se o indício de irregularidade apontado.
Ausência de registros contábeis no valor de R$
1.449.921,64 de Bens Imóveis de terceiros sob responsabilidade do IPEM. (Item 3.2.2.3 do RTC nº 389/2017)
Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64, Artigos 94 e 96.

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito
Santo é uma Autarquia Estadual e Órgão Delegado do Inmetro, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa nº 001/2013, e os bens móveis e
imóveis, adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão do Convênio, são de propriedade do Inmetro, alocados ao IPEM/
ES exclusivamente para a execução das atividades delegadas. Os valores de R$ 1.449.921,64, cujo documento
comprobatório fornecido pelo INMETRO do registro no
Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial
da União - SPIUNET (em anexo), e R$ 455.147,67 necessitam de informações fidedignas para as devidas regularizações entre físico x contábil. Tais informações foram solicitadas à Gerência de Administração e Recursos Humanos na data de 05/09/2014 através da CI nº 019/2014/
www.tce.es.gov.br

IPEM-ES/GEORF (em anexo) e até a presente data não
houve manifestação por parte da Gerência para as devidas regularizações.
Conforme Nota Explicativa autuada e Relatório de Inventário de Bens Imóveis, os bens imóveis no valor de R$
1.449.921,64 pertencem ao INMETRO/UNIÂO, no entanto, não constam registros contábeis desses bens para controle.
Verifica-se ainda, a ausência de Inventário Anual, quanto
ao registro contábil no valor de R$ 455.147,67 no Imobilizado do IPEM a conta 123210600 – OBRAS EM ANDAMENTO-IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.
Assim, faz-se necessário que o ordenador de despesas
responsável, tome as medidas necessárias à identificação da propriedade de tais bens, demonstrando a regularização dos registros físicos e contábeis, de forma que
a contabilidade do IPEM-ES venha a refletir sua real composição patrimonial.
Das justificativas
O responsável traz as seguintes justificativas:
Considerando o questionamento, informamos que as
regularizações foram efetuadas no exercício de 2016 e
2017, conforme os anexos 04, 05, 06 e 07..
Da análise das justificativas
Analisando as justificativas e documentos apresentados,
constata-se a existência de duas diferenças.
A primeira, refere-se uma diferença de R$ 455.147,67 de
bens imóveis (Obras em Andamentos) registrado na contabilidade e não no inventário. O justificante aponta que
esse valor se refere a obras em andamentos pertencentes à União.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Em função disso, o responsável baixou o valor da conta
contábil de imóveis pertencentes ao IPEM e transferido
para a conta de bens de propriedade de terceiros, por
meio do documento contábil nº 2016NP00580 no valor
de R$ 455.147,67.
Já a segunda divergência, trata-se de valores inventariados de bens pertencentes a terceiros e de posse do IPEM
no valor de R$ 1.449.921,64 e não registrados na contabilidade. Para regularizar tal impropriedade, o responsável do IPEM, no exercício de 2016, fez os ajustes contábeis através do documento nº 2016NP00585.
Sendo assim, afasta-se o indício de irregularidade apontado.
AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE
CONTROLE INTERNO (Item 3.3.1 do RTC nº 389/2017)
Base Legal: Art. 82 da Lei Complementar 621/2012
De acordo com o relatório técnico:
Ao analisarmos o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa n. 28/2013, encaminhado pelo gestor na presente
Prestação de Contas, verificou-se a existência do Relatório de Controle Interno – RELUCI de n. 47/2015, emitido
pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência,
com a seguinte conclusão:
Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas as atividades da unidade central de controle interno referente as contas do
ano-exercício 2015 encontram-se consolidadas neste Relatório de Controle Interno
Vê-se que o relatório encaminhado é inconcluso acerca
das contas da unidade gestora, emitindo apenas informação sobre a consolidação das atividades da unidade

central de controle interno realizadas no âmbito da unidade gestora que encaminha estas contas.

Das justificativas

O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 é taxativo ao
estabelecer que,

Inicialmente registra-se que o artigo 82, em especial o
§ 2º, da Lei Complementar nº 621/2012 estabelece que
o Relatório e Parecer do Controle Interno que acompanham as contas dos administradores e responsáveis, é
elaborado pela Unidade Executora de Controle Interno,
não existindo na estrutura do Estado tal unidade.

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.
O Anexo 12 da Instrução Normativa 28/2013, vigente à
época do encaminhamento destas contas, estabeleceu
os requisitos mínimos a serem observados no Relatório
e Parecer do Controle Interno, acerca das contas dos administradores e demais responsáveis de despesas estaduais, o que se constata não atendido pelo relatório encaminhado na presente prestação de contas.
Não há óbice que a Unidade Central de Controle Interno do Estado, representada pela Secretaria de Estado de
Controle e Transparência, emita os relatórios de controle interno das unidades gestoras estaduais em substituição à unidade executora do controle, entretanto, deve
ser conclusivo, conforme determina a lei e os requisitos
mínimos estabelecidos pelo Tribunal.
O responsável pela UG prestadora de contas tomou ciência do relatório, conforme pronunciamento expresso
(Arquivo 03-05 PROEXE) e o encaminhou mesmo que inconclusivo.
www.tce.es.gov.br

O responsável traz as seguintes justificativas:

Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas. [...]
§ 2° 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.
Inicialmente cumpre notar que, até a edição da Lei Complementar de nº 856/2017, publicada em 17/05/2017,
não existia na estrutura de cada um dos órgãos estatais
a denominada “Unidade de Controle Interno”. Tal aspecto, por si só, impede o atendimento da exigência fixada
no item em epigrafe, no sentido de que as contas desta
Secretaria sejam acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da Além disso, a partir da leitura da última coluna das tabelas constantes dos itens “1.1”, “1.2” e
Além disso, a partir da leitura da última coluna das tabelas constantes dos itens “1.1”, “1.2” e”1.3” do “Anexo 12” da instrução Normativa n.º 028/2013, denominada “Visto” e das respectivas Notas de Rodapé de n.°’s 03,
04 e 05, respectivamente, é possível constatar que nem
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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todos os pontos que congregam a prestação de contas
precisam ser auditados pelo controle interno. Nos moldes expressamente fixados no mencionado “Anexo 12”
da “instrução Normativa TC de n.º 028/2013”, deve ser
informado “... ‘sim‘ para o ponto de controle avaliado e
‘não’ para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação.”.
No que se refere a exigência de parecer conclusivo conforme modelo apresentado no “Anexo 12” da referida
instrução Normativa, cabe registrar que a mesma prevê
como possibilidade de conclusão a opinião de que as demonstrações representam “adequadamente”, “adequadamente com ressalvas” ou “inadequadamente”. Entretanto, as normas de auditoria, inclusive as relativas a auditorias governamentais, estabelecem a possibilidade de
relatório com abstenção ou negativa de opinião, no qual
o profissional de auditoria deixa de emitir uma opinião
por meio ter obtido comprovação suficiente para fundamenta-la.
Por fim, vale registrar que, a despeito dos esclarecimentos acima apresentados e das dificuldades atualmente existentes para implementar o modelo estipulado no
“Anexo 12” da instrução Normativa de n.º O28/2013, o
Governo do Estado do Espirito Santo, por meio da SECONT, vem empreendendo esforços para a melhoria de
sua atuação, de modo a atender as exigências efetuadas por esse E. TCEE no item em referência. A recente publicação da Lei Complementar n.º 856/2017 (em
17/05/2017) e a edição do novo modelo para emissão
do “Relatório e do Parecer da Unidade Executora de Controle interno referente as Contas de 2016” —- instituído
pela Portaria SECONT n.º 009-R, de 22 de dezembro de
2016 e pela Portaria SECONT n.º 002-R, de 17 de janei-

ro de 2017 — são demonstrações cabais do esforço voltado para 0 continuo aprimoramento do controle interno estadual.
Da análise das justificativas
Antes da análise das justificativas prestadas pelo responsável, faz-se necessário uma explanação acerca da exigência, forma e conteúdo do Relatório e Parecer conclusivo do Controle Interno.
A Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica
do TCE-ES) no seu artigo 82 estabelece o seguinte:
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas.
§ 1º No julgamento das contas anuais a que se refere o
caput deste artigo serão considerados os resultados dos
procedimentos de fiscalização realizados, bem como os
de outros processos que possam repercutir no exame da
legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e
razoabilidade dos atos de gestão.
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.

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

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

5. Parecer conclusivo

Já a Instrução Normativa nº 28/2013 e alterações, dispõe

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quan-

www.tce.es.gov.br

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. [gestor responsável], relativa
ao exercício de [exercício a que se refere a prestação de
contas], com objetivo de:
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to à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente
com ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de
gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
recursos públicos, no exercício de referência da prestação de contas. (grifos da ITC)
Dessa forma, verifica-se que esta Corte regulamentou,
com base na lei, sobre o Relatório e Parecer Conclusivo
do Controle Interno.
Não obstante, o gestor responsável encaminhou, no arquivo RELUCI, Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão
de Controle Interno, emitido pela Secretaria de Estado
de Transparência e Controle Interno – SECONT, com a seguinte conclusão:
IV – CONCLUSÃO
As informações relativas as atividades da unidade central
de controle interno referente as contas do ano-exercício
de 2015 encontram-se consolidadas neste Relatório do
Controle interno
O responsável pelas contas da unidade gestora tomou
conhecimento do teor do parecer, conforme pronunciamento encaminhado no arquivo digital PROEXE e o encaminhou em desconformidade com a legislação citada.

As alegações apresentadas, indicando a possibilidade de
o Controle Interno se abster de emitir opinião acerca das
contas, com fundamento nas disposições da Resolução
CFC 820/1997 (Norma de Auditoria das Demonstrações
Contábeis NBC T 11) não merecem prosperar, visto que
tal norma foi revogada pela Resolução CFC 1203/2009,
e, atualmente, após convergência para as normas internacionais, a Resolução CFC Nº. 1.232/09, que aprovou a
NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, vigente em 2016, em seu item 25 estabeleceu que,
25. Quando o auditor se abstém de expressar uma opinião devido à impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, ele deve especificar no
parágrafo da opinião que:
(a) devido à relevância do(s) assunto(s) descrito(s) no parágrafo sobre a base para abstenção de opinião, o auditor não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião de auditoria; e, consequentemente,
(b) o auditor não expressa opinião sobre as demonstrações contábeis. (grifos da ITC)

indicando a necessidade de implantação das Unidades
Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual
com o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei
Complementar nº 621/2012. É o que se extrai do artigo
1º do referido decreto, transcrito a seguir:
Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, exceto Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle Interno - UECI, definida no inciso IX do art. 3º da Lei
Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a contar da data de publicação deste Decreto. (grifos da ITC)
Verifica-se, também, que o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu (regulamentou), na PCA, a apresentação do parecer conclusivo do controle interno, embora o dispositivo legal que fundamenta tal exigência
fosse mais antigo. A falta de conclusão no parecer, em si,
não indica necessariamente a existência de mácula grave nas contas, entretanto, caso persista, poderá ensejar
proposição de irregularidade grave nas futuras prestações de contas.

Pode-se verificar que as normas de auditoria independente, trazidas pelo defendente, exigem uma manifestação expressa do auditor quanto à abstenção de opinião,
o que não se vê na conclusão do parecer de controle interno apresentado para os fins desta PCA.

Entretanto, a impropriedade tratada neste item não foi
de responsabilidade dos citados, Srs. Délio José Prates
do Amaral (Período de 01/01 a 07/01/2015) e Marcelo Freitas Ladeia (Período de 08/01 a 29/01/2015),
mas sim do gestor que respondeu do período de 30/01
a 31/12/2015, Sr. Paulo Renato Rodrigues, que faleceu
em 22/12/2016.

Por outro lado, observa-se que o estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos
3º, IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131R, de 18 de julho de 2017, (reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema de Controle Interno)

Diante do exposto, sugere-se afastar o indício para os
gestores citados, e expedir determinação ao atual gestor da unidade gestora em análise para que adote as
medidas administrativas necessárias e suficientes para
a implantação da Unidade Executora de Controle Inter-

www.tce.es.gov.br
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no, nos moldes previstos Lei Complementar nº 856/2017
(artigo 3º, IX) e no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de 18
de julho de 2017, de forma a possibilitar o encaminhamento de parecer com opinião conclusiva do controle interno nas futuras prestações de contas do órgão.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 julgar REGULARES as contas dos senhores Délio José
Prates do Amaral, Marcelo Freitas Ladeia e Paulo Renato Rodrigues frente ao Instituto de Pesos e Medidas do
Estado do Espírito Santo (IPEM), no exercício de 2015,
na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos
termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.2 Recomendar ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (IPEM), na pessoa de seu atual
gestor, que:
Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, no
prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de
18 de julho de 2017;

1.2.2 Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em
atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

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

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2. Unânime.

Exercício: 2015
UG: SEMED - Secretaria de Educação de Aracruz
Responsável: ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2015 –
JULGAR CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva (convocado).

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Educação de Aracruz, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora Acácia Gleci Amaral Teixeira.

3. Data da Sessão: 08/08/2018 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 1004/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07193/2016-5
www.tce.es.gov.br

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 271/2017
e a Instrução Técnica Inicial 424/2017, com sugestão
de citação da senhora Acácia Gleci Amaral Teixeira para
apresentação de razões de defesa das supostas irregularidades abaixo elencadas, o que foi acolhido na Decisão
Monocrática 695/2017.
Responsáveis:
Itens/Subitens: Achados:
Acácia Gleci Amaral Item 3.2.2.1
Ausência de inventário de
Teixeira
bens imóveis de uso da unidade gestora
Acácia Gleci Amaral Item 3.2.2.2
Divergência entre os vaTeixeira
lores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no Balanço Patrimonial

Devidamente citada, a gestora anexou aos autos suas
justificativas.
Foram os autos encaminhados Núcleo de Controle ExterSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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no de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva 1167/2018, opinando
pela regularidade com ressalva das contas da senhora
Acácia Gleci Amaral Teixeira em razão da manutenção da
irregularidade relativa à ausência de inventário de bens
imóveis de uso da unidade gestora.
Diversamente opina o Ministério Público de Contas, em
manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas
2061/2018), que conclui pela irregularidade das contas
apresentadas.
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.
A Instrução Técnica Conclusiva 1167/2018 analisa os indicativos de irregularidades nos seguintes termos:
“[...]
2.

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE

2.1 Ausência de inventário de bens imóveis de uso da
unidade gestora (Item 3.2.2.1 do RT 271/2017-1).
Base legal: artigos 85, 89, 94 a 96, 104 e 105 da Lei Federal 4.320/64.
Conforme relatado no RT 271/2017-1:
Ao analisar o demonstrativo do arquivo INVIMO, constata-se que ele não apresenta as informações adequadas,
apenas informam sobre a adoção dos procedimentos
contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios com base na IN TC nº 36/2016.

Ressalta-se que os prazos dados para as unidades gestoras de adaptarem às novas regras contábeis dizem respeito ao levantamento necessário, reavaliações e implantação de um novo sistema de controle patrimonial, e
que, a Instrução Normativa 36/2016, de 23 de fevereiro
de 2016, revogou as Resoluções TC 221/2010, 242/2012,
258/2013 e 280/2014, estabelecendo novos prazos limites para implantação das novas regras de mensuração
dos ativos constantes do imobilizado das entidades públicas, contudo, a ação prevista em seu anexo único não
dispensa o encaminhamento de inventários de bens móveis e imóveis.
Proposta de encaminhamento
Dessa forma, sugere-se citar o gestor responsável a encaminhar justificativas pela ausência do inventário, tendo em vista o art. 96 da Lei 4320/64.
JUSTIFICATIVA:
Inicialmente, devemos ressaltar que por meio da Lei Municipal n°. 3.337, de 25 de agosto de 2010, procedeu-se
à desconcentração administrativa da Administração Direita do Poder Executivo Municipal de Aracruz, conforme podemos verificar da redação do art. 2°, §1 °, da referida lei:
Art. 2°. Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal de Aracruz, com atribuição de competência as Unidades Orçamentárias para
produção de atos e distribuição de decisões e execuções
administrativas.
§1°. As ações de produzir atos, distribuir decisões e execuções administrativas, induzem às de autorizar despesas, assinar contratos, acordos, convênios, ordens de
compras/serviços e outros instrumentos congêneres,
www.tce.es.gov.br

emitir e assinar ordem de pagamento e autorizar suprimento, observadas as normas pertinentes à matéria.
No art. 3°, da lei municipal mencionada, está definido o
rol das autoridades com suas atribuições de ordenadores de despesas, constando em seu inciso II as figuras
dos Secretários Municipais.
Insta salientar que PCA 2015 foi a primeira regida pela
Desconcentração Administrativa, houve mudanças significativas no Município de Aracruz e, até a presente data
estão sendo efetuadas adequações para o cumprimento
de todas as normas da Contabilidade Aplicada ao Setor
Público, fato que requer tempo e recursos financeiros,
tendo em vista à situação econômica e financeira que
passam, os municípios do Espirito Santo em especial para contratação de pessoal técnico para cumprir todas as
mudanças necessárias
Destacamos que foi sancionada a Lei Municipal n°
2.895/2006 que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Aracruz, onde estabeleceu em seu artigo 107 que a Secretaria Municipal de Suprimentos – SEMSU através da Seção de Administração
Patrimonial é o órgão responsável em programar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas à
administração de patrimônio, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis.
Devido a Desconcentração Administrativa, os Imóveis ficaram registrados na Secretaria Municipal de Suprimentos (SEMSU), que é a responsável pelo controle de almoxarifado, bens móveis e imóveis da prefeitura. Porém,
as benfeitorias, obras, reformas e outras alterações que
acrescentam valor ao imóvel ocorridas no exercício de
2015, foram empenhadas e liquidadas pela própria secretaria (SEMED), a fim de cumprir a legislação da desSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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concentração administrativa. Logo, essas obras deverão,
após sua conclusão, ser averbadas aos imóveis e cadastradas em suas respectivas, Unidades Gestoras.
O valor de R$ 2.659.806,47, demonstrado na tabela 02,
refere-se ao total da conta 1.2.3.2.1.06.01.000 OBRAS
EM ANDAMENTO, que por sua vez evidencia as obras e
benfeitorias realizadas na Secretaria de Educação, e que,
até o fim do ano auditado por V. Exa, não foram averbadas ao imóvel
Prazos
Foram estabelecidos os prazos para implantação dos
procedimentos patrimoniais estabelecidos neste tópico,
os quais deverão ser obrigatoriamente seguidos pelos
entes da Federação conforme quadro a seguir:
(...).
Em decorrência da Portaria STN 548, de 24 de setembro
de 2015, artigos 6°, 1° e 13 da Portaria STN n° 634, de
19 de novembro de 2013, os quais definiram os procedimentos contábeis patrimoniais e estabeleceram que os
prazos-limite de adoção destes procedimentos, conforme definidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público - MCASP, de observância obrigatória pelos
entes de Federação, teriam prazos finais estabelecidos
de forma gradual por meio de ato normativo da STN, o
TCEES publicou a Instrução Normativa n° 036 de 23 de
fevereiro de 2016 estabelecendo os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais
aplicáveis ao Estado é aos municípios.
Assim, o município de Aracruz, está trabalhando para
adequar os sistemas e atender os prazos estabelecidos
na IN 36/2016 deste Egrégio Tribunal.
DA ANÁLISE:

A defesa alega que o município por meio da Lei Municipal n. 3.337, de 25 de agosto de 2010, realizou a desconcentração administrativa da Administração Direita do
Poder Executivo Municipal de Aracruz e que o exercício
de 2015 foi o primeiro ano da apuração e escrituração
dos registros contábeis e patrimoniais sob forma da desconcentração administrativa no Município de Aracruz/
ES, ocasionando assim, inúmeras mudanças internas, de
fluxos e rotinas, adequações nos sistemas informatizados para a elaboração das Prestações de Contas das Unidades Gestoras desconcentradas em obediência as resoluções e instruções normativas editas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES).
Ainda, segundo a defesa, os equipamentos, recursos financeiros, servidores públicos indispensáveis ao controle de entrada, manutenção e saída de bens patrimoniais,
e ao registro contábil de todas essas operações, por
exemplo, estão alocados, respectivamente, na Secretaria Municipal de Suprimentos e na Secretaria Municipal
de Finanças, e não na Secretaria de Educação, justamente porque são aquelas as Pastas do Executivo que detém
tais atribuições, conforme estabelecida pela Lei Municipal n.º 3.337/2010.
Vale ressaltar que, a Secretaria Municipal de Educação
de Aracruz é uma Unidade Gestora, assim como tal, realiza atos de gestão, orçamentária, financeira, patrimonial e de controle cujo titular está sujeito à prestação de
contas nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Em consulta ao sistema CidadES deste tribunal, constatou-se tanto na Secretaria Municipal de Suprimentos
quanto na Secretaria Municipal de Finanças, que os inventários de bens imóveis não foram encaminhados no
exercício de 2015, com a seguinte justificativa (Arquivo
www.tce.es.gov.br

INVIMO):
ITEM 051-INVIMO:
Considerando a Instrução Normativa TC nº 036 de 23 de
fevereiro de 2016 que dispõe sobre os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais
aplicáveis ao Estado e aos Municípios e conforme o Anexo único da referida IN, Item 7, o prazo limite para preparação de sistemas e outras providências de implantação do reconhecimento, mensuração e evidenciação dos
bens móveis, imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultura e infraestrutura) foi prorrogado para 31/12/2018.
Assim o município de Aracruz está dentro dos prazos legais para envio do Inventário Anual dos Bens Imóveis.
O gestor menciona que a Instrução Normativa n. º 36 de
23 de fevereiro de 2016 do TCE-ES estipulou os novos
prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios.
No entanto, o prazo concedido, não isenta os jurisdicionados de manterem controle permanente sobre todos
os seus bens móveis, imóveis e intangíveis já registrados
em sua contabilidade utilizando a metodologia anterior
à edição do MCASP, qual seja, registro contábil pelo valor histórico, bem como manutenção de registro sintético extra contábil (relação individualidade de bens) que
garanta a identificação e a guarda dos mesmos, conforme exigência dos artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal
nº 4320, de 17 de março de 1964, e suas alterações. Nesse passo, todos os anos os registros analíticos devem ser
conciliados com a contabilidade pelo valor histórico para
verificar sua existência no final do exercício (levantamenSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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to do inventario anual).
Com isso, verifica-se que a defesa fez certa confusão, já
que o normativo citado não é cabível para justificar a
prorrogação dos prazos.
Ainda na análise das justificativas, merece destaque a citação da defesa, na qual menciona que a diferença apresentada no valor de R$ 2.659.806,47, na Tabela 02 - Saldos Patrimoniais, é referente às obras em andamento,
como pode ser verificado na contábil 1.2.3.2.1.06.01.000
- OBRAS EM ANDAMENTO no Arquivo BALVER. Por esse
motivo, o valor está registrado apenas no Balanço Patrimonial.
De fato, nesse ponto, verifica-se que a justificativa é pertinente, já que a diferença apresentada no valor de R$
2.659.806,47 se refere às obras em andamento que estão registradas no Balanço Patrimonial, mas que ainda
não fazem parte do inventário de bens imóveis, uma vez
que ainda não foi efetivamente incorporado ao patrimônio do Município, conforme as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público-NBCASP.
Contudo, sugere-se a manutenção desta irregularidade,
já que não foi encaminhado o inventário de bens imóveis. Entretanto, sugere-se ressalvar a irregularidade,
tendo em vista que os bens imóveis de uso de unidade
gestora podem estar sob o controle de outras unidades
da prefeitura, já que não se encontram registrados em
sua contabilidade. Nesse sentido, sugere-se determinar
ao atual gestor que nas futuras prestações de contas reconheça os bens imóveis de uso próprio existentes e encaminhe inventário físico dos mesmos.
2.2 Divergência entre os valores apurados no inventário
anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados

no balanço patrimonial (Item 3.2.2.2 do RT 271/20171).
Base legal: artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64.
Conforme relatado no RT 271/2017-1:
Conforme tabela 02 verifica-se divergência entre o saldo de bens em almoxarifado registrado na contabilidade
com aquele constante no respectivo inventário, no valor
de R$ 3.977,08.
Proposta de encaminhamento
Apesar das justificativas encaminhadas pelo gestor (arquivo INVALM), as mesmas não são suficientes para sanar as divergências apontadas. Dessa forma, sugere-se
CITAR a gestora responsável para apresentar os documentos e razões de justificativa, que julgar necessários.
JUSTIFICATIVA:
De acordo com o Balanço Patrimonial enviado na Prestação de Contas 2015, constata-se que saldo final 2015 dos
Bens em Almoxarifado totalizam R$ 716.748,00, enquanto o inventário demonstra R$ 715.770,92.
A diferença no valor de R$ 977,08 consta na conta
1.1.5.8.1.01.00.000 OUTROS ESTOQUES.
Cumpre-nos informar que o exercício de 2015 foi o primeiro ano da Desconcentração Administrativa no Município de Aracruz/ES. Foram inúmeras mudanças internas,
de fluxos e rotinas de serviços, assim como adequações
nos sistemas informatizados para as corretas Prestações
de Contas das Unidades Gestoras desconcentradas.
Em decorrência dos contratempos informados acima, foi
verificado que o saldo da conta 1.1.5.8.1.01.00.000 OUTROS ESTOQUES, existe indevidamente desde o início da
desconcentração, como saldo inicial de 2015. Logo, o vawww.tce.es.gov.br

lor de R$ 977,08 foi baixado no decorrer de 2016. Sendo assim, essa divergência de valor não existe na PCA do
ano seguinte.
Segue em anexo, cópias da Instrução Técnica Inicial n°
828/2016 e da Decisão Monocrática Preliminar DECM-1350/2016.
DA ANÁLISE:
A defesa menciona que o valor apresentado no Balanço
Patrimonial de 2015 referente aos bens em almoxarifado é de R$ 716.748,00, e não, o valor de R$ 719.748,00
relatado no RT. Assim, a diferença entre o Balanço Patrimonial (R$ 716.748,00) e o inventário (R$ 715.770,92) é
de R$ 977,08, conforme arquivo BALPAT.
E que o saldo de R$ 977,08, existe indevidamente desde
o início da desconcentração, como saldo inicial de 2015,
porém já foi regularizado no exercício de 2016.
Em consulta ao sistema CidadES deste tribunal, constatou-se na PCA de 2016 (Processo TC 05535/2017) que os
valores do inventário dos bens em almoxarifado estão de
acordo com o Balanço Patrimonial.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
3.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARACRUZ, exercício de
2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores, sob a responsabilidade da Sra.
ACACIA GLECI AMARAL TEIXEIRA.
Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018

193

ATOS DA 1a CÂMARA

2.1 Ausência de inventário de bens imóveis de uso da
unidade gestora, infração aos artigos 85, 89, 94 a 96, 104
e 105 da Lei Federal 4.320/64.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que a irregularidade
mantida, em relação ao item 2.1 desta instrução, não representa grave infração à norma legal, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas da Sra. ACACIA GLECI AMARAL TEIXEIRA, no exercício de funções de ordenadora de despesas da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
ARACRUZ, no exercício de 2015, na forma do artigo 84, II
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
E, ainda:
1)
Com fundamento no artigo 86 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 162, §2º do RITCEES, considerando o exposto no item 2.1 desta instrução, que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:
a)
que nas futuras prestações de contas reconheça os bens imóveis de uso próprio existentes e encaminhe inventário físico dos mesmos.
Vitória – E.S, 3 de abril de 2018.
[...]”
De outra feita, o Parecer Ministerial 2061/2018:
“[...]
Denota-se da irregularidade tratada no item 3.2.2.1 do
RT 271/2017-1 (ausência de inventário de bens imóveis
de uso da unidade gestora) ofensa aos artigos 94 a 96 da
Lei Federal n. 4.320/64.
É cediço que a escrituração contábil deve ser efetuada

de modo que proporcione a qualquer interessado, em
especial, os órgãos de controle, conhecer da real situação financeira e patrimonial das entidades e órgãos públicos, exigência inerente ao dever de prestar contas a
que está jungido aquele que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante art. 70 da Constituição Federal.

da de contas especial, conforme se ilustra com o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Contas da União:

Aduz-se que, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a
contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.

Data da sessão: 18/01/2006

Tais normas visam, portanto, prevenir desfalque ou desvio de bens públicos, sendo indispensável sua observância para a demonstração da fiel situação patrimonial do
Ente Público.
Assim divergências desta natureza consubstanciam grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, uma vez que prejudicam a correta compreensão
da posição orçamentária, financeira e patrimonial do Ente/órgão.
Salienta-se que não há como reputar ressalvas as contas
em exame, visto que ficou detectada omissão no dever
de prestar contas, tendo em vista a ausência de realização do inventário de bens imóveis.
Trata-se de deliberada e reprovável omissão do responsável em prestar devidamente as contas de sua gestão,
com grave violação aos arts. 70 e 71 da Constituição Federal, ante a presunção legal de prejuízo ao patrimônio
público, o que autoriza, inclusive, a instauração de tomawww.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO 8/2006 - PLENÁRIO
Relator: AUGUSTO NARDES
Processo 003.729/2005-1
Tipo de processo: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)
Número da ata: 01/2006
Interessado / Responsável / Recorrente
Responsável: Aílton Araújo, CPF nº 139.018.934-15, Prefeito.
Entidade: Município de Lagoa de Velhos/RN.
Unidade Técnica: SECEX-RN - Secretaria de Controle Externo - RN
Assunto: Tomada de Contas Especial.
Sumário
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência
da não-comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados mediante convênio. Citação. Revelia.
Contas irregulares com débito e multa. Proposta de inabilitação do responsável para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, não acolhida pelo Relator. Autorização para a cobrança judicial das dívidas.
Remessa da documentação pertinente ao Ministério
Público da União.
Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, sob a responsabilidade do Sr. Aílton
Araújo, Prefeito do município de Lagoa de Velhos/RN,
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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em razão da omissão no dever de prestar contas dos
recursos federais transferidos por força do Convênio nº
10/1996, tendo por objeto o apoio à implantação de um
laboratório de análises clínicas, visando o fortalecimento
da capacidade técnico-operacional para atender aos serviços de saúde do município,
[...]
Voto
Nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443/1992, o responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.
2. Para a execução do Convênio nº 10/1996, celebrado
com o Fundo Nacional de Saúde, objetivando o apoio à
implantação de um laboratório de análises clínicas, visando o fortalecimento da capacidade técnico-operacional para atender aos serviços de saúde do município, foram transferidos recursos federais ao Município de Lagoa de Velhos/RN, no valor total de R$ 16.000,00
3. Regularmente citado, o responsável não apresentou
defesa no tocante à irregularidade consistente na não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos
federais recebidos, tendo em vista sua omissão no dever
de prestar contas.
4. Com efeito, há jurisprudência pacífica no âmbito desta Corte de Contas no sentido de que, ex vi do art. 70,
parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 93 do
Decreto-lei nº 200/1967, o ônus de comprovar a regularidade integral na aplicação dos recursos públicos compete ao gestor, por meio de documentação consistente,
que demonstre cabalmente os gastos efetuados, bem
assim o nexo causal entre estes e os recursos repassa-

dos, o que não ocorreu nos presentes autos.
5. A respeito do tema, transcrevo trecho do voto do Ministro Adylson Motta para a Decisão nº 225/2000 - 2ª Câmara (autos do TC - 929.531/1998-1) :
“A não-comprovação da lisura no trato de recursos públicos recebidos autoriza, a meu ver, a presunção de irregularidade na sua aplicação. Ressalto que o ônus da
prova da idoneidade no emprego dos recursos, no âmbito administrativo, recai sobre o gestor, obrigando-se este a comprovar que os mesmos foram regularmente aplicados quando da realização do interesse público. Aliás,
a jurisprudência deste Tribunal consolidou tal entendimento no Enunciado de Decisão nº 176, verbis: ‘Compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos
recursos públicos, cabendo-lhe o ônus da prova’. Há que
se destacar, ainda, que, além do dever legal e constitucional de prestar contas do bom e regular emprego dos
recursos públicos recebidos, devem os gestores fazê-lo
demonstrando o estabelecimento do nexo entre o desembolso dos referidos recursos e os comprovantes de
despesas realizadas com vistas à consecução do objeto
acordado.”
6. Nesse contexto, tendo em vista a omissão no dever
de prestar contas, destaco ser pertinente a proposta da
d. Procuradoria. Nesse sentir, entendo adequado o julgamento pela irregularidade das presentes contas, com
imputação de débito ao responsável, com fulcro nos
arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “a”, 19, caput, da
Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 209, inciso I, do Regimento
Interno/TCU, bem como a aplicação, ao gestor municipal, da multa prevista nos arts. 19, caput, e 57, da Lei nº
8.443/1992, conforme diversas deliberações deste Tribunal em processos em que se verificaram casos semewww.tce.es.gov.br

lhantes (Acórdãos nº s. 748/2001, 410/2002, 208/2003,
335/2003 e 531/2003, da 1ª Câmara, e 266/2002 e
261/2003, da 2ª Câmara, entre outros).
[...]
Ante o exposto, divergindo, em parte, da proposta da Secex/RN, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto a este Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 2006.
AUGUSTO NARDES
Ministro-Relator
“TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OMISSÃO NO DEVER
DE PRESTAR CONTAS. CITAÇÃO REGULAR. RESPONSÁVEL
REVEL. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. AUTORIZAÇÃO PARA COBRANÇA JUDICIAL DAS DÍVIDAS. REMESSA DE CÓPIA DA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO PARA AJUIZAMENTO DAS
AÇÕES CABÍVEIS. O dever de prestar contas dos recursos
públicos recebidos está explicitado no parágrafo único
do art. 70 da Constituição Federal, segundo o qual prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais
a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Em consonância com o
dispositivo constitucional supra, o Decreto-lei nº 200/67,
em seu art. 93, dispõe que 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
(...).Os agentes públicos, dessa forma, gerenciando bens,
dinheiros e valores que não lhes pertencem, não se podem manter à margem de apresentar os resultados de
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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sua regular aplicação. A omissão nesse dever autoriza a
presunção de irregularidade na aplicação dos recursos
recebidos; pois, considerando que o ônus da prova da
idoneidade no emprego dos recursos, no âmbito administrativo, recai sobre o gestor (aquele responsável pela
efetiva aplicação dos recursos), obriga-se este a comprovar que os recursos foram regularmente aplicados quando da realização do interesse público. A omissão, dessa
forma, implica na sua responsabilização pessoal” (Acórdão 78/2006 – Tomada de Contas Especial – 1ª Câmara,
Relator: Ministro Guilherme Palmeira).
Frisa-se, ainda, que o art. 83, inciso I, da Lei Orgânica
desse Tribunal, determina, assim como a do TCU, a abertura de Tomada de Contas Especial quando o gestor for
omisso no seu dever de prestar contas, senão vejamos:
Art. 83. A autoridade administrativa competente, sob
pena de responsabilidade solidária, adotará providências com vistas à instauração de tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano, quando caracterizadas:
I - omissão do dever de prestar contas;
Nesse sentido, a irregularidade verificada nesta prestação de contas consubstancia grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, uma vez que
prejudica a correta compreensão da posição orçamentária, financeira e patrimonial da secretaria, bem como
omissão no dever de prestar contas, consoante art. 84,
inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, da LC n. 621/12.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - seja a presente prestação de contas julgada IRREGU-

LAR, na forma do art. 84, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”,
da LC n. 621/2012, aplicando-lhe multa pecuniária, com
espeque nos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos I e II, do indigitado estatuto legal; e
2 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
sejam expedidas as determinações propostas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
às fls. 80.
Por fim, com fulcro no inciso III[3] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[4] do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este
Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.

Ambas as Resoluções foram revogadas pela Instrução
Normativa TC 036, de 23 de fevereiro de 2016, na qual
restou configurado que os municípios teriam prazos-limites para preparação de sistemas e outras providências de implantação e obrigatoriedade dos registros contábeis.
Face ao permissivo legal acima exposto, proponho o
afastamento do indicativo de irregularidade com recomendação à atual gestão para que, nas futuras prestações de contas, reconheça os bens imóveis existentes e
encaminhe inventário físico dos mesmos

LUCIANO VIEIRA

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, acompanhado parcialmente o entendimento técnico e divergindo do parecer do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte deliberação que submeto a sua consideração.

Procurador-Geral

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Ministério Público de Contas

Relator

Em que pese a manifestação ministerial acima exposta,
cabe ressaltar que, no que se refere aos procedimentos
contábeis e patrimoniais, ocorreram, a partir de 2014,
alterações na legislação vigente que regulamentaram os
prazos-limites para preparação de sistemas e a obrigatoriedade dos registros contábeis.

1. ACÓRDÃO

Vitória, 16 de maio de 2018.

De acordo com a Resolução TC 258, de 7 de maio de
2013, os Municípios estavam autorizados a levantar toda situação patrimonial e as devidas reavaliações até
31/12/2014. Já em 18 de novembro de 2014, foi editada
a Resolução TC 280/14, a qual normatizou que os Procedimentos Contábeis Patrimoniais do MCASP (Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público) fossem implementados integralmente até o final do exercício de 2015.
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 colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.2 Julgar REGULARES as contas da senhora Acácia Gleci Amaral Teixeira frente à Secretaria Municipal de Educação de Aracruz, no exercício de 2015, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena quitação à responsável, nos termos do artigo 85
do mesmo diploma legal;
1.2 RECOMENDAR ao atual gestor que, nas futuras prestações de contas, reconheça os bens imóveis existentes
e encaminhe inventário físico dos mesmos;
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Após, o trânsito em julgado, arquivar os presentes autos.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2. Unânime.

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2015
– JULGAR CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

3. Data da Sessão: 08/08/2018 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Responsável: AMERICO SOARES MIGNONE

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Procuradoria Geral do Município de Aracruz, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Americo Soares Mignone.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 253/2017
e a Instrução Técnica Inicial 656/2017, com sugestão de
citação do senhor Americo Soares Mignone para apresentação de razões de defesa das supostas irregularidades abaixo elencadas, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 698/2017.
Responsáveis:
Americo Soares Mignone

Itens/Subitens: Achados:
Item 3.2.2.1
Ausência de inventário
de bens móveis e imóveis de uso da unidade
gestora

Devidamente citado, o gestor anexou aos autos suas justificativas.

Exercício: 2015

Foram os autos encaminhados Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1174/2018, opinando pela regularidade com ressalva das contas do senhor
Americo Soares Mignone em razão da manutenção da
irregularidade relativa à ausência de inventário de bens
móveis e imóveis de uso da unidade gestora.

UG: PROGE - Procuradoria Geral do Município de Aracruz

No mesmo entendimento o Parecer do Ministério Pú-

ACÓRDÃO TC- 1005/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07370/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

www.tce.es.gov.br

blico de Contas 2031/2018, em manifestação da lavra
do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva.
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.
A Instrução Técnica Conclusiva 1174/2018 analisa os indicativos de irregularidades nos seguintes termos:
“[...]
2.

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE

2.1 Ausência de inventário de bens móveis imóveis de
uso da unidade gestora (Item 3.2.2.1 do RT 253/20173).
Base legal: artigos 85, 89, 94 a 96, 104 e 105 da Lei Federal 4.320/64.
Conforme relatado no RT 253/2017-3:
Ao analisar os demonstrativos dos arquivos INVMOV e
INVIMO, constata-se que eles não apresentam as informações adequadas, apenas informam sobre a adoção
dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao
Estado e aos Municípios com base na IN TC nº 36/2016.
Quanto aos bens móveis, o INVMOV declara, ainda que
“o município de Aracruz concluiu a fase do inventário físico dos bens móveis no final de 2015.”, no entanto, tal
inventário não foi encaminhado.
Ressalta-se que os prazos dados para as unidades gestoras de adaptarem às novas regras contábeis dizem respeito ao levantamento necessário, reavaliações e imSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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plantação de um novo sistema de controle patrimonial, e
que, a Instrução Normativa 36/2016, de 23 de fevereiro
de 2016, revogou as Resoluções TC 221/2010, 242/2012,
258/2013 e 280/2014, estabelecendo novos prazos limites para implantação das novas regras de mensuração
dos ativos constantes do imobilizado das entidades públicas, contudo, a ação prevista em seu anexo único não
dispensa o encaminhamento de inventários de bens móveis e imóveis.
Dessa forma, sugere-se citar o gestor responsável a encaminhar justificativas pela ausência do inventário, tendo em vista o art. 96 da Lei 4320/64.
JUSTIFICATIVA:
Depreende-se da Instrução Técnica Inicial nº 429/2017,
que a Área Técnica do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, ao analisar as contas do Justificante na
condição de gestor da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Município de Aracruz no exercício
de 2015, identificou uma única suposta irregularidade,
capitulada no Item 3.2.2.1 da ITI, qual seja, a “ausência
de inventário de bens móveis e imóveis de uso da unidade gestora”.
Nesse sentido, a conclusão da ITI foi notificar o então
Procurador Geral do Município de Aracruz para apresentar as suas justificativas em relação à suposta irregularidade apontada.
Pois bem. Logo de início, cumpre registrar que não possui razão a indicação de responsabilidade do então Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão em razão da suposta irregularidade, haja vista que
a atividade entendida pela área técnica do Tribunal de
Contas como ausente é atribuída pela legislação munici-

pal a outro órgão da Administração, isto é, precisamente, à Secretaria Municipal de Suprimentos e à Secretaria
Municipal de Finanças.

Municipal Direta, e à Secretaria Municipal de Finanças a
obrigação de realizar sua gestão contábil, atendendo às
exigências da legislação pertinente.

Embora o Município de Aracruz se organize sobre o modelo de gestão desconcentrada, estabelecido pela Lei
Municipal nº 3.337/2010, é necessário observar que a
desconcentração operada por essa norma não permeou
sobre atividades específicas, comuns à totalidade dos órgãos municipais e/ou incompatível com a natureza de algum deles. Nesses casos, a legislação municipal alocou
as atribuições de forma concentrada sob a competência
de órgãos com expertise e estrutura adequadas para realizá-las.

Para que não reste dúvida, vale transcrever os artigos 16,
I, VIII e IX, e o artigo 22, XIX, da Lei 3.652/2013:

A propósito, o artigo 10 da Lei de Desconcentração Administrativa de Aracruz estabelece o seguinte:
“Art. 10. A Secretaria Municipal de Finanças centralizará a gestão orçamentária, contábil, financeira e patrimonial do município, promovendo todos os atos pertinentes previstos na Lei Federal nº. 4.320/64, Lei Complementar nº. 101/2000 e demais normas e instruções baixadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, Tribunal de
Contas do Estado e demais órgãos competentes, ficando ainda responsável pela emissão de empenhos e ordens de pagamento, conforme solicitado pelos ordenadores de despesa.”
Dessa forma, observando a desconcentração da Lei
3.337/2010, a estruturação e divisão administrativa do
Poder Executivo de Aracruz, estabelecidas pela Lei Municipal nº 3.652/2013, baseou-se na especificidade e na
natureza das atribuições a serem exercidas por cada Órgão, reservando à Secretaria Municipal de Suprimentos
a competência, e responsabilidade, de realizar o inventário patrimonial das demais estruturas da Administração
www.tce.es.gov.br

Art. 16. A Secretaria de Suprimentos do Município de
Aracruz tem as seguintes atribuições e competências:
I - planejar e coordenar a execução de atividades relativas à aquisição, guarda, distribuição e controle de material permanente e de consumo para a Prefeitura;
(...)
VIII - estabelecer política de armazenamento e guarda
de materiais para todas as unidades da Prefeitura, administrando os almoxarifados central e setorial, padronizando e definindo mecanismos de controle e registros
dos bens;
(...)
IX - coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas à administração de patrimônio, manutenção e
conservação de bens móveis e imóveis;”
“Art. 22. A Secretaria de Finanças de Aracruz tem as seguintes atribuições e competências:
(...)
XIX - coordenar as atividades contábeis em geral, bem
como o registro, o acompanhamento e o controle contábil da administração orçamentária, financeira e patrimonial;”De outro lado, a Lei Municipal nº 3.652/2013 reservou à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
a competência para os assuntos inerentes à sua natureza
específica. Senão, vejamos o seu artigo 10º:
“Art. 10. A Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Gestão do Município de Aracruz tem as seguintes atribuições e competências:

IX - elaborar estudos e projetos de natureza socioeconômica e de desenvolvimento urbanístico;

I – coordenar o planejamento do Município e das ações
e políticas voltadas para a gestão estratégica e o desenvolvimento urbano;

X – elaborar, revisar, regulamentar e fiscalizar o Plano Diretor do Município;

II – realizar as funções de assessoramento, planejamento, coordenação, supervisão, orientação técnica, controle, execução e avaliação, em nível central, dos planos e
projetos estratégicos para o município de Aracruz.
III – estruturar sistemas de monitoramento e avaliação
de indicadores de desempenho e resultado no âmbito da
Administração Pública Municipal;
IV – coordenar a formulação e o controle da execução
das políticas, programas e ações voltadas à transformação e melhoria da qualidade da gestão da Administração
Pública Municipal;
V - elaborar, em articulação com os demais órgãos da
Prefeitura, o Plano Estratégico Municipal, do Plano Plurianual e da proposta orçamentária, bem como o acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua execução;
VI – promover estudos e ações para o desenvolvimento
da Cidade e garantindo sua compatibilidade com o Planejamento Estratégico, com o Plano Plurianual e com as
Leis Orçamentárias Anuais;
VII - normatizar, orientar e monitorar os procedimentos
de planejamento e orçamento governamentais para todos os órgãos da Prefeitura;
VIII – elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos
Orçamentos anual e plurianual, processados de acordo
com metodologia que assegure a participação popular;

XI – captar e negociar recursos, convênios e assistência
técnica e financeira junto a órgãos institucionais nacionais e internacionais para as ações, planos e programas
municipais;
XII - gerir os convênios para captação de recursos financeiros firmados pela Prefeitura Municipal;
XIII - desempenhar outras competências afins.”
Como se vê, o sistema de desconcentração administrativa de Aracruz está pautado nos princípios da legalidade,
instrumentalidade, razoabilidade e eficiência, visto que
atribui aos órgãos municipais competências e responsabilidades próprias à suas naturezas e congrega em Secretarias específicas o exercício de atividades comuns a toda a Administração, estruturando-as para tanto.
É assim que, por exemplo, a Secretaria Municipal de Suprimentos de Aracruz foi instituída com a atribuição específica de concentrar os processos licitatórios e a gestão de bens patrimoniais da Administração como um todo. Tanto isso é verdade que se fossem pulverizadas tais
atividades em cada órgão da Administração Municipal
a Secretaria de Suprimentos consequentemente deixaria de existir por esvaziamento de suas atribuições. Outra prova nesse sentido é que outras estruturas do Poder Executivo de Aracruz, cujas atribuições correspondem à natureza específica de suas finalidades, como é o
caso da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, não são dotadas de equipamento material, humano e orçamentário para realizar a administração das atiwww.tce.es.gov.br

vidades que não lhe são próprias. Os equipamentos, recursos financeiros, servidores públicos indispensáveis ao
controle de entrada, manutenção e saída de bens patrimoniais, e ao registro contábil de todas essas operações,
por exemplo, estão alocados, respectivamente, na Secretaria Municipal de Suprimentos e na Secretaria Municipal de Finanças, e não na Secretaria de Planejamento,
justamente porque são aquelas as Pastas do Executivo
que detém tais atribuições.
Para encerrar o debate, vale confirmar a tese que estamos apresentando trazendo a lume a disciplina estabelecida pela Instrução Normativa SPA 001/2012 e pela Instrução Normativa SCL nº 003/2014, ambas editadas pela própria Secretaria Municipal de Suprimentos de Aracruz, aprovadas respectivamente pelos Decretos Municipais 24.351/2012 e 27.767/2017, e que regulamentam o
exercício da competência da aludida Secretaria para realização do inventário de bens das demais estruturas da
Administração Municipal.
Não bastasse todas essas circunstâncias legais que afastam a responsabilidade do então Procurador Geral de
Aracruz sobre a ausência de inventário de bens apontada
pelo Item 3.2.2.1 da Instrução Técnica Inicial 346/2017,
é necessário destacar sua atuação zelosa e responsável
no comando da Procuradoria do Município, inclusive no
que diz respeito ao inventário de bens patrimoniais do
Órgão, mesmo sob a gestão de outras estruturas da Administração por força de comando legal.
Quando da elaboração do Relatório de Gestão da Procuradoria do Município de Aracruz, relativo ao exercício
de 2015, o Procurador Geral determinou ao Subprocurador Administrativo que solicitasse à Secretaria Municipal
de Suprimentos a apresentação do inventário de bens da
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Procuradoria, o que foi realizado por meio do Memorando 014/2016/GAB-PROGE, de 20 de janeiro de 2016, recebido pela destinatária na mesma data (cópia em anexo).
Ocorre que, infelizmente, a Secretaria de Suprimentos,
contrariando seu dever legal, não apresentou à Procuradoria o inventário de seus bens, o que impediu que Órgão Jurídico pudesse acresce-lo ao seu Relatório de Gestão do exercício de 2015 e encaminhá-lo ao TCEES.
De todo modo, no exercício de sua responsabilidade, o
peticionante registrou a ocorrência no Relatório de Gestão encaminhado ao Tribunal de Contas do Espírito Santo (cópia em anexo), fazendo-o nos seguintes termos:
Relatório Patrimonial da PROGE: Considerando ser
competência da Secretaria Municipal de Suprimentos SEMSU, proceder com numeração, descrição e avaliação
do patrimônio dos demais órgãos municipais, foi encaminhado o Memorando O 14/20 16/GAB-PROGE àquele Órgão (Doc. 03), solicitando a descrição do Patrimônio da Procuradoria, com finalidade de apresentar o devido relatório patrimonial. No entanto, o Memorando
em questão não foi respondido a tempo, tendo sido informado ao Procurador Geral pelo Secretário de Suprimentos, verbalmente, no dia 05/02/2016, que as informações patrimoniais necessárias ao presente Relatório
de Gestão seriam encaminhadas diretamente à Controladoria do Município, procedimento que seria adotado
em relação a todas as Secretarias que estão confeccionando o mesmo Relatório referente às ações realizadas
em 2015.
O que competia e o que era possível ao então Procurador Geral de Aracruz, foi por ele realizado. Entretanto,
não lhe era dado obrigar as Secretarias relacionadas a

cumprirem com suas obrigações relativas ao inventário
patrimonial de bens dos Órgãos da Administração Municipal, dentre os quais a Procuradoria do Município.

de Aracruz, a qual atribui a responsabilidade de gestão
àquele com competência legal para a atividade correspondente.

Como se vê Excelência, por tudo, a atribuição legal de realizar o inventário de bens da Procuradoria do Município de Aracruz não era do Gestor do Órgão Jurídico, mas
sim da Secretaria Municipal de Suprimentos (a que compete catalogar os bens, efetuar seus registros e anotações e confeccionar o respectivo inventário), e da Secretaria (que tem a atribuição legal para realizar todos os
registros contábeis alusivos ao acervo patrimonial inventariado).

DA ANÁLISE:

Mesmo assim, o então Procurador Geral do Município,
ora peticionante, cuidou de solicitar à Secretaria Municipal de Suprimentos o cumprimento de sua obrigação de
inventariante e, não obtendo resultado, informou a esse Tribunal de Contas a ocorrência, consignando o fato
no Relatório de Gestão da Procuradoria alusivo ao exercício de 2015.
Deste modo, não deve ser atribuída ao peticionante qualquer responsabilidade por eventual ausência de
apresentação do inventário de bens da Procuradoria do
Município de Aracruz relativo ao exercício de 2015, muito menos com repercussão sobre suas contas relativas
ao mesmo período. Em último caso, não sendo sanada
a ausência apontada, deve a. responsabilidade por sua
ocorrência ser atribuída a quem legalmente tinha o dever de realizá-la, isto é, as Secretarias Municipais de Suprimentos e a Secretaria Municipal de Finanças de Aracruz.
O que se defende nesta manifestação é justamente que
se aplique no caso em apreciação a essência do modelo·
de desconcentração vigente na Administração Municipal
www.tce.es.gov.br

A defesa relata que não possui razão a indicação de responsabilidade do então Procurador Geral de Aracruz em
razão da suposta irregularidade, já que a atividade entendida pela área técnica do Tribunal de Contas como
ausente é atribuída pela legislação municipal a outro órgão da Administração, mais precisamente, à Secretaria
Municipal de Suprimentos e à Secretaria Municipal de
Finanças devido a desconcentração administrativa, estabelecida pelas Leis Municipais n.º 3.337/2010 e n.º
3.652/2013.
Assim, segundo a defesa, os equipamentos, recursos financeiros, servidores públicos indispensáveis ao controle de entrada, manutenção e saída de bens patrimoniais,
e ao registro contábil de todas essas operações, por
exemplo, estão alocados, respectivamente, na Secretaria Municipal de Suprimentos e na Secretaria Municipal
de Finanças, e não na Secretaria de Planejamento, justamente porque são aquelas as Pastas do Executivo que
detém tais atribuições, conforme estabelecida pelas Leis
Municipais n.º 3.337/2010 e n.º 3.652/2013.
Vale ressaltar que, a Procuradoria Geral do Município de
Aracruz, é uma Unidade Gestora, assim como tal, realiza
atos de gestão, orçamentária, financeira, patrimonial e
de controle cujo titular está sujeito à prestação de contas
nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Em consulta ao sistema CidadES deste tribunal, constatou-se tanto na Secretaria Municipal de Suprimentos
quanto na Secretaria Municipal de Finanças, que os inSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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ventários de bens imóveis não foram encaminhados no
exercício de 2015, com a seguinte justificativa (Arquivo
INVIMO):

conciliados com a contabilidade pelo valor histórico para
verificar sua existência no final do exercício (levantamento do inventario anual).

ITEM 051-INVIMO:

Com isso, verifica-se que a defesa fez certa confusão, já
que o normativo citado não é cabível para justificar a
prorrogação dos prazos.

Considerando a Instrução Normativa TC nº 036 de 23 de
fevereiro de 2016 que dispõe sobre os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais
aplicáveis ao Estado e aos Municípios e conforme o Anexo único da referida IN, Item 7, o prazo limite para preparação de sistemas e outras providências de implantação do reconhecimento, mensuração e evidenciação dos
bens móveis, imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultura e infraestrutura) foi prorrogado para 31/12/2018.
Assim o município de Aracruz está dentro dos prazos legais para envio do Inventário Anual dos Bens Imóveis.
O gestor menciona que a Instrução Normativa n. º 36 de
23 de fevereiro de 2016 do TCE-ES estipulou os novos
prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios.
No entanto, o prazo concedido, não isenta os jurisdicionados de manterem controle permanente sobre todos
os seus bens móveis, imóveis e intangíveis já registrados
em sua contabilidade utilizando a metodologia anterior
à edição do MCASP, qual seja, registro contábil pelo valor histórico, bem como manutenção de registro sintético extra contábil (relação individualidade de bens) que
garanta a identificação e a guarda dos mesmos, conforme exigência dos artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal
nº 4320, de 17 de março de 1964, e suas alterações. Nesse passo, todos os anos os registros analíticos devem ser

Já no exercício de 2016, novamente em consulta ao sistema CidadES deste tribunal, verificou-se que a Procuradoria Geral do Município de Aracruz encaminhou o inventário de bens imóveis sem informações/conteúdo,
assim como, a Secretaria Municipal de Suprimentos e a
Secretaria Municipal de Finanças

89, 94 a 96, 104 e 105 da Lei Federal 4.320/64.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que a irregularidade
mantida, em relação ao item 2.1 desta instrução, não representa grave infração à norma legal, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas do Sr. AMERICO SOARES MIGNONE, no exercício de funções de ordenador de
despesas da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
ARACRUZ, no exercício de 2015, na forma do artigo 84,
II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
E, ainda:

Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade. Entretanto, sugere-se ressalvar a irregularidade, tendo em
vista que os bens móveis e imóveis de uso de unidade
gestora podem estar sob o controle de outras unidades
da prefeitura, já que não se encontram registrados em
sua contabilidade. Nesse sentido, sugere-se determinar
ao atual gestor que nas futuras prestações de contas reconheça os bens móveis e imóveis de uso próprio existentes e encaminhe inventário físico dos mesmos.

Com fundamento no artigo 86 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 162, §2º do RITCEES, considerando o exposto no item 2.1 desta instrução, que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

[...]”

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. AMERICO SOARES MIGNONE.

Em que pese o exposto, cabe ressaltar que, no que se refere aos procedimentos contábeis e patrimoniais, ocorreram, a partir de 2014, alterações na legislação vigente
que regulamentaram os prazos-limites para preparação
de sistemas e a obrigatoriedade dos registros contábeis.

Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:

De acordo com a Resolução TC 258, de 7 de maio de
2013, os Municípios estavam autorizados a levantar toda situação patrimonial e as devidas reavaliações até
31/12/2014. Já em 18 de novembro de 2014, foi editada
a Resolução TC 280/14, a qual normatizou que os Proce-

2.1
Ausência de inventário de bens móveis e imóveis de uso da unidade gestora, infração aos artigos 85,
www.tce.es.gov.br

que nas futuras prestações de contas reconheça os bens
móveis e imóveis de uso próprio existentes e encaminhe
inventário físico dos mesmos.
Vitória – E.S, 3 de abril de 2018.
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dimentos Contábeis Patrimoniais do MCASP (Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público) fossem implementados integralmente até o final do exercício de 2015.
Ambas as Resoluções foram revogadas pela Instrução
Normativa TC 036, de 23 de fevereiro de 2016, na qual
restou configurado que os municípios teriam prazos-limites para preparação de sistemas e outras providências de implantação e obrigatoriedade dos registros contábeis.
Face ao permissivo legal acima exposto, proponho o
afastamento do indicativo de irregularidade com recomendação à atual gestão para que, nas futuras prestações de contas, reconheça os bens móveis e imóveis de
uso próprio existentes e encaminhe inventário físico dos
mesmos
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, divergindo do 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 colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES as contas do senhor Americo
Soares Mignone frente à Procuradoria Geral do Município de Aracruz, no exercício de 2015, 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;

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.2. RECOMENDAR ao atual gestor que, nas futuras
prestações de contas, reconheça os bens móveis e imóveis de uso próprio existentes e encaminhe inventário físico dos mesmos;

Exercício: 2016

1.3. Após, o trânsito em julgado, arquivar os presentes
autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/08/2018 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Michela Morale
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 1006/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05958/2017-1
www.tce.es.gov.br

UG: FMSNV - Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA –
CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor
Gleikson Barbosa dos Santos.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico 780/2017,
apontando indicativo de irregularidade, que foi consubstanciado na Instrução Técnica Inicial 1203/2017, sugerindo a citação do responsável para apresentação de suas alegações de defesa, o que foi acolhido na Decisão SEGEX 48/2018.
Regularmente citada, a defesa anexou justificativas e documentos (Defesa / Justificativa 494/2018).
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2233/2018, opinando pelo afastamento
do indício de irregularidade apontado, e, consequentemente, pela regularidade das contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de ConSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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tas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 2662/2018).

e de bens móveis, imóveis e intangíveis.

É o relatório.

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:

2 FUNDAMENTAÇÃO

Tabela 1) Estoques, Imobilizados e Intangíveis

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.

Em R$ 1,00

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2233/2018, abaixo transcrita:
2 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
Nos termos do referido RTC, foram apontados na conclusão o seguinte achado de irregularidade:
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento do responsável para apresentação de justificativas quanto aos achados detectados, conforme propostas
de encaminhamento sugeridas a seguir:
Tabela
2.1 Divergência entre saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens . (item
3.2.1 do RTC)
Base legal: artigos 85, 94, 95 e 96 e 100 da Lei 4.320/1964
c/c item 08 do Anexo I-B da IN TC 40, de 8 de novembro
de 2016. (DOEL-TCEES 9.11.2016 - edição nº 766, p. 5).
O Relatório Técnico descreve o fato encontrado, como
demonstrado a seguir:
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques

Tabela
Fonte: Processo TC 05958/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Estoques - Enquanto o saldo do Balanço Patrimonial (a)
no valor de R$ 552.035,21 relativo à conta Bens Móveis
encontra-se divergente em
R$ 45.609,58 da informação do arquivo TERALM – Termo Circunstanciado de
Bens em Almoxarifado no valor de R$506.425,63, cujo
levantamento é assinado pela Comissão designada por
apenas 02 (dois) membros e com ausência de segregação de funções, cuja responsável pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado Sr.ª CLAUDIA SILENE SEIBEL (Processo
nº 51931/2017-2 arquivo ROLRES - SOLRET1 - 02_ROLRES_82.pdf) é nomeada pela Portaria nº 3106 de 16 de
agosto de 2016 para exercer a função do levantamento
do Inventário de Bens.

fo anterior, verifica-se que o valor inventariado do bem
não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e
os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual
se opina pela citação do gestor responsável para apresentação das justificativas cabíveis.
O responsável alega em sua defesa:
Em que pese existir a divergência quando se compara o
valor dos Estoques entre os arquivos BALP AT e Inventário Físico, conforme demonstra a Tabela 12 do RT, nada
do que supõe o autor do RT sobre a origem da divergência tem procedência.

Ressalte-se que quando subtraídos o saldo do Balanço
Patrimonial com a informação do arquivo TERALM se
produz uma diferença de bens não localizados no Fundo
Municipal de Saúde de Nova Venécia, mas faltou, ainda,
a separação desse valor na contabilidade e com ausência
em Notas Explicativas quanto à existência de processo
administrativo regularmente instaurado pelo gestor, assim como a resolução do mérito justificadores da supressão de bens do patrimônio no valor de R$ 45.609,58.

Ocorre que o valor demonstrado no Balanço Patrimonial
de R$ 552.035,21 advém da soma dos valores de saldos
existentes em Almoxarifado registrado na Tabela 14 - RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL
DE CONSUMO - Almoxarifado (RESAMC) no valor de R$
506.425,63 e o valor da Tabela 16 - RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO- MATERIAL PERMANENTE
(RESAMP), que é de R$ 45.609,58, ambas constantes dos
autos em apreço, que somados totalizam R$552.035,21,
no entanto, por um lapso da Comissão, esta ao elaborar
o arquivo lNV ALM deixou de acrescentar ao valor do Inventário de Estoques o valor da Tabela 14 que é constituído por equipamentos que foram adquiridos, porém, até
31/12/2016 ainda não haviam sido distribuídos para as
Unidades de Saúde que ainda se encontravam passando
por reforma das suas instalações físicas para que pudessem utilizar os equipamentos adquiridos.

Conforme divergência demonstrada na tabela e parágra-

Segue em anexo o novo arquivo TERALM devidamente

www.tce.es.gov.br
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assinado pela Comissão, constando do mesmo o valor de
R$ 552.035,21, demonstrando assim efetivamente não
existir a divergência apontada pelo RT, mas, tão somente
um lapso da Comissão de Inventário que deixou de considerar o valor de R$ 45.609,58 da Tabela 14, o que se regulariza neste momento, devendo ser, portanto, afastado o indicativo de irregularidade

ao nomear a comissão responsável pelos levantamentos
dos inventários para as futuras prestações de contas, observe o PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES, previsto em tópico específico do GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, aprovado pela Resolução
TC - 297/2011.

Alega o responsável que ocorreu um lapso da Comissão
ao elaborar o arquivo INVALM, deixando de acrescentar o valor do inventário de estoques de bens adquiridos no valor de R$45.609,58 até a data de 31/12/2016,
pois as instalações físicas das unidades de saúdes não estavam prontas para receber os materiais. Esse valor pode ser observado na conta contábil 115810100 referente a estoques (outros estoques) no arquivo BALVER.pdf.
Enfim, a conta estoques (115000000) registrou o valor
de R$552.035,21 e a conta almoxarifado (conta contábil
115600000) registrou o valor de R$45.602,58, a diferença foi justificada pelo responsável e o valor estava registrado no demonstrativo contábil.

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

Também, é acrescentado nos autos, a peça complementar 6423/2018, o Termo de Almoxarifado (TERALM), no
qual consta a declaração do valor de R$552.035,21, assinado pelo presidente da Comissão Sr. Irineu Luiz Zotelle
e a Sr. Cláudia Cilene Seibel, membro da comissão, corroborando com o valor registrado no Balanço Patrimonial.

1.1. Julgar regulares as contas do senhor Gleikson Barbosa dos Santos frente ao Fundo Municipal de Saúde de
Nova Venécia no exercício de 2016, 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;

Diante do exposto, sugere-se o afastamento desta irregularidade. Contudo, apesar de ter sido saneada a irregularidade, nada mencionou o gestor acerca da ausência
de segregação de função entre os responsáveis pelo almoxarifado e os responsáveis pela elaboração dos inventários, conforme apontado no item 3.2.1 do RTC. Nesse sentido sugere-se recomendar ao atual gestor que,

1.2. Recomendar ao atual gestor do Fundo Municipal
de Saúde de Nova Venécia que, ao nomear a comissão
responsável pelos levantamentos dos inventários para as futuras Prestações de Contas, observe o Princípio
da Segregação de Funções, previsto em tópico específico
do Guia de Orientação para Implantação do Sistema de
Controle Interno na Administração Pública, aprovado pe-

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

www.tce.es.gov.br

la Resolução TC - 297/2011.
1.3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/08/2018 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 1007/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09188/2017-6
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2016
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE DE
2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referente
ao 6º bimestre do exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sob a responsabilidade do senhor Victor da Silva Coelho.
Mediante a Instrução Técnica 68/2018, a área técnica opina pelo arquivamento dos autos, tendo em vista
que a prestação de contas demandada foi encaminhada
e homologada, estando o Jurisdicionado, em relação ao
presente processo, em conformidade com a regulamentação pertinente
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer 2183/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista o encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referente ao 6º bimestre de 2016, ratifico o
opinamento técnico e ministerial pelo arquivamento dos
presentes autos, nos termos do art. 330, inc. IV do Regimento Interno.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o en-

tendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

Em substituição ao procurador-geral
Michela Morale
Secretária-adjunta das sessões em substituição

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

ACÓRDÃO TC- 1008/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1. ACÓRDÃO

Processo: 02636/2018-8

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.

Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
UG: PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2. Unânime.

Responsável: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL

3. Data da Sessão: 08/08/2018 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
DE SÃO LOURENÇO – ARQUIVAR.

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (convocado).

1 RELATÓRIO

CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

Versam os presentes autos sobre omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referente
aos meses de outubro e novembro do exercício de 2017,
da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, sob a
responsabilidade do senhor Eleardo Aparício Costa Brasil.
Mediante a Instrução Técnica 108/2018, a área técnica
registra ter verificado que o último mês demandado foi
encaminhado e homologado na data 19/04/2018, atendendo ao Termo de Notificação 238/2018, estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a IN 39/2016.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer 3147/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista o encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referente aos meses de outubro e novembro do exercício de 2017, ratifico o opinamento técnico e ministerial pelo arquivamento dos presentes autos,
nos termos do art. 330, inc. IV do Regimento Interno.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/08/2018 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Michela Morale
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 1009/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 00376/2016-4, 06116/2016-8, 02245/2016-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: DIO - Departamento de Imprensa Oficial
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: MIRIAN SCARDUA, PATRICIA ROSARIO
ELIAS, EVERTON CORREA LOPES
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIORIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTA-
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ÇÃO – DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO/ES - CONTRATO 006/2013 PARA
AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DE
SISTEMA PARA GESTÃO, GERAÇÃO DA MATRIZ DO DIÁRIO OFICAL PARA IMPRESSÃO E AUTOMAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAMENTO – CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se de Representação, com pedido de cautelar, proposta pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo - MPEC, narrando supostas irregularidades
na execução do Contrato nº 006/2013 firmado entre a
empresa Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda e
o Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo
– DIO-ES, cujo objeto refere-se à “aquisição, implantação, manutenção adaptativa, corretiva, evolutiva e suporte técnico de sistema para Gestão, Geração da Matriz
do Diário Oficial para impressão e Automação de Publicações da Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo”.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar 76/2016
(fls. 75/76), antes de apreciar a medida cautelar pleiteada, entendi por notificar a Diretora Presidente do DIO-ES, para se manifestar a respeito do pedido de medida
cautelar, no prazo improrrogável de até cinco dias (Termo de Notificação nº 57/2016 – fls. 77), o que fui atendido, conforme documentação de fls. 83/271.
Preliminarmente, a área técnica analisou o feito, e, em
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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relação à presença dos requisitos de admissibilidade da
representação e dos requisitos autorizadores do provimento cautelar solicitado pelo representante, sugeriu o
indeferimento da medida acautelatória, devido ao periculum in mora inverso, uma vez que a interrupção do
contrato poderia mostrar-se mais onerosa para a Administração, o que foi acompanhado por este Relator (fl.
295/298) e pela Primeira Câmara, conforme Decisão TC 552/2016 (fls. 299/300).
Em vista das documentações (fls. 332/374) apresentadas pelas defesas, o Núcleo de Tecnologia da Informação pronunciou-se por meio da Manifestação Técnica nº.
1020/2016-7 (fls. 381/396), seguida da Instrução Técnica Inicial – ITI 1008/2016-6 (fls. 397/399), apresentando
proposta de citação nos seguintes termos:
PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Em face das irregularidades apontadas na Manifestação
Técnica 1020/2016-7, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sugere-se
a esta Corte de Contas:
1. A conversão do processo em tomada de contas especial, nos termos do artigo 115, caput, da Lei Complementar 621/2012316 e do artigo 207, Vi c/c art. 317, caput e
§2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do ES,
aprovado pela Resolução TC 261/2013, em razão da irregularidade que resultou em dano ao erário;
2. A citação dos responsáveis listados no quadro abaixo,
nos termos do artigo 56, III da Lei Complementar 621 de
8 de março de 2012 e 157, II, do RITCEES, para que, no
prazo estipulado, apresentem alegações de defesa, bem
como documentos que entenderem ecessários, e/ou recolham a importância devida.

Tabela
Ocorre que, por entender que deveria ser afastada a irregularidade referente ao “cálculo inexato da fatura paga”
com a consequente não conversão do feito em Tomada
de Contas Especial, em razão do afastamento do eventual dano apontado, a Primeira Câmara acompanhou os
termos do Voto 03543/2016-5 (fl. 402/406) e determinou a citação dos responsáveis para responder pelas respectivas irregularidades, conforme dispõe a Decisão – 1ª
Câmara 03600/2016-1 (fl. 407/408).
Por sua vez, apresentadas as justificativas, o NTI, por
meio da Instrução Técnica Inicial Complementar (fl.
603/605), sugeriu a citação da Sra. Mirian Scárdua para se manifestar a respeito da irregularidade “discrepância entre o preço contratado e o preço de mercado”, pelo fato de que nas defesas apresentadas, os responsáveis
trouxeram novas informações aos autos sobre as quais a
Sr. Mirian Scárdua não teve oportunidade de se defender.
Devidamente citada, por meio da Decisão Monocrática
01129/2017-9 (fl. 607/609), os responsáveis vieram aos
autos com as manifestações solicitadas, na forma da defesa e documentos juntados.
Em atendimento aos trâmites legais, o processo foi encaminhado ao NTI para análise das defesas apresentadas, tendo apresentado a seguinte proposta de encaminhamento através da Instrução Técnica Conclusiva
04639/2017-1 (fls. 979/1020):
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, submeto a consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
1. Manter a responsabilidade do Sr. Everton Correa Lowww.tce.es.gov.br

pes em relação a estimativa de preços em desconformidade com o objeto contratado, inobservância art. 7°, §
2°, II, da Lei 8.666/93;
2. Manter a responsabilidade da Sra. Miriam Scárdua em
relação à Discrepância entre o preço contratado e o preço do mercado (art. 3° da Lei 8666/93 e princípios da
economicidade e moralidade pública), tanto no contrato
como na celebração dos aditivos;
3. Manter as responsabilidades da Sra. Miriam Scárdua e
do Sr. Everton Correa Lopes pela Ausência de apresentação de planilhas de formação de preços inobservância ao
art. 7º, § 2°, II, da Lei 8.666/93);
4. Aplicar multa de até R$100.000,00 (cem mil reais) nos
termos do art. 135, III da Lei Orgânica do TCEES (Lei Complementar n. º 621/2012);
5. Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 74, inciso IV, estabelece que o sistema de controle interno tem a finalidade de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, considerando que o artigo 43, inciso IV da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, diz que no apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do sistema de controle interno procederão a tomada de contas nas unidades administrativas sob seu controle, quando determinado pelo
Tribunal de Contas, e considerando que a atual gestora
do DIO/ES encontra-se envolvida com os fatos a serem
apurados, sendo necessária a devida deferência ao princípio da segregação de funções, sob pena de macular o
procedimento de tomada de contas, sugerimos determinar à SECONT a instauração da tomada de contas especial, nos termos do art. 152, §2º do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do ES, aprovado pela Resolução TC
261/2013, para apuração do quantum do dano ao erário
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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em razão das irregularidades apontadas e
Dar ciência ao Representante do teor da decisão final a
ser proferida conforme art. 307, §7º, do RITCEES.
Anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados
na ITC 04639/2017-1, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas exarou o Parecer no qual ratificou a proposta conclusiva da área técnica
Tendo o feito constado da pauta da 3ª sessão ordinária
da Primeira Câmara (21/02/2018), foi realizada sustentação pelo senhor Everton Correa Lopes, senhora Patrícia Rosário Elias e pelo representante da senhora Mirian
Scárdua, acostando-se as respectivas notas taquígrafas
às fls. 1096/1131 dos autos.
II

FUNDAMENTOS

II.1

PREJUDICIAIS DE MÉRITO

de perante a irregularidade acima apontada, conforme
legado pela defesa acostada aos autos.
Sendo assim, com esteio na fundamentação traçada pelo NTI, reconheço a ilegitimidade passiva da senhora Patrícia Rosário Elias por inexistência de conduta para figurar como responsável na irregularidade acima citada,
com fulcro no art. 485, inciso VI do CPCP c/c art. 70 da
Lei Complementar 621/2012.
II.1.2
Ilegitimidade passiva da senhora Mirian Scárdua (Diretora Presidente do DIO-ES) por ausência de
elementos de responsabilização
Reconheço a ilegitimidade da senhora Mirian Scárdua
para figurar como responsável em relação ao item a seguir especificado, por entender que neste caso está ausente elementos da responsabilização:

II.1.1
Ilegitimidade passiva da senhora Patrícia Rosário Elias (Chefe do Núcleo de TI) por inexistência de conduta

II.1.1.1 senhora Mirian Scárdua, em relação ao item
II.2.3 (Ausência de apresentação de Planilhas de formação de preços).

Ao verificar a responsabilização da senhora Patrícia Rosário Elias – Chefe do Núcleo de TI, o Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI vislumbrou sua ilegitimidade
para figurar como responsável na irregularidade a seguir
especificada, pelo fato de que senhora Patrícia foi nomeada em 02/07/2014 (evento 39), período em que já havia ocorrido o certame, a implantação e a reunião para
entrega definitiva do sistema (em 10/06/2014):

Como se verá na análise aprofundada do item, a agente sequer praticou conduta que guardasse relação com a
irregularidade ou, mesmo tendo praticado alguma ação
ou omissão, tal conduta não apresentou nexo de causalidade com a irregularidade apurada.

II.1.1.1 senhora Patrícia Rosário Elias, em relação ao
item II.2.2 (Discrepância entre o preço contratado e o
preço do mercado)
Verifico que não houve por parte da Chefe de TI do DIO-ES qualquer conduta que ensejasse sua responsabilida-

II.2

MÉRITO

A seguir, passa-se a análise meritória dos indicativos de
irregularidades consignados na ITI 01008/2016-6 e na ITI
Complementar 00790/2017-8.
II.2.1 Estimativa de preços em desconformidade com
o objeto contratado (Item “a” da Manifestação Técnica 01020/2016-7 corroborada pela ITI 01008/2016-6 e
item 2.1 da ITC 04639/2017-1).
www.tce.es.gov.br

Base legal: art. 7º, § 2º, II da Lei 8.666/93
Responsável: Everton Correa Lopes – Analista de Sistemas
No presente caso, evidenciou-se que dos três orçamentos de preços considerados para apuração do valor máximo a ser pago, dois revelaram-se incompatíveis com
o objeto que se pretendia contratar, pois a proposta da
empresa Sigma Dataserv Informática Ltda. teria como
objeto o desenvolvimento de um novo software (e não
licenciamento). Já a empresa ARS Assessoria e Consultoria Ltda., por sua vez, indicou proposta de preço para objeto indefinido. Mesmo assim, ambas teriam sido
consideradas na composição final da estimativa do valor
máximo. Por fim, afirmam que a única empresa que realmente apresentou cotação apta a compor o preço referencial foi a GENDOC, a licitante que se sagrou vencedora do certame.
Para a presente irregularidade foi identificado como responsável o Sr. Everton Correa Lopes (Analista de Sistemas), que elaborou o projeto e a quem incumbiu atender às recomendações da Secont.
O responsável (Sr. Everton Correa Lopes – Analista de Sistemas) em sede de defesa alegou em síntese o seguinte,
na forma extraída na ITC 04639/2017-1:
“[...]
O requerente informa ter entrado em contado com as
imprensas de alguns dos principais estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Rio Grande do Sul, para identificar sistemas compatíveis com o requerido pelo DIO/ES.
Reporta ter enviado o processo para a Gerência de Suprimento e Logística – GSL, responsável pela estimativa de
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preços na contratação de bem patrimonial, para o registro do Edital nº 15/2013 no Sistema Integrado de Gestão
Administrativa - SIGA e coleta de preço junto aos fornecedores cadastrados.
O relatório final de estimativa de preço foi extraído do SIGA. Esse relatório foi utilizado para estimar o preço da
contratação pois os sistemas pesquisados com os outros
estados não atendiam aos requisitos do DIO/ES.
Informa também a realização de nova pesquisa (DOC.
01), em outubro de 2016, com os mesmos estados pesquisados na época da licitação. Os sistemas desses estados ainda não atendem aos requisitos do DIO/ES em diversos pontos, por exemplo:
- Imprensa de São Paulo: não calcula o valor a ser pago
pela publicação, não possui controle financeiro e faz uso
de dois sistemas para gerar as edições do Diário Oficial;
Imprensa do Rio de Janeiro: não realiza a diagramação
do Diário Oficial de forma automática, não realiza a formatação automática do arquivo (matéria) e não possui
filtro de conteúdo;
- Imprensa de Minas Gerais: Não realiza a diagramação
do Diário Oficial de forma automática, não realiza a formatação automática do arquivo (matéria), não possui
mecanismo de consulta agendada (clipping automático),
não assina digitalmente as edições do Diário Oficial, não
possui filtro de conteúdo e não calcula o valor a ser pago pela publicação;
- Imprensa do Rio Grande do Sul: não possui mecanismo
de consulta agendada (clipping automático), não assina
digitalmente as edições do Diário Oficial, não possui filtro de conteúdo e não calcula o valor a ser pago pela publicação.

Obs.: Até a data da pesquisa a Imprensa do estado de
Goiás continuava sem utilizar sistema algum.
Em seu entendimento, as propostas contidas no Relatório Final de Estimativa de Preço foram superiores as propostas de um simples licenciamento devido aos seguintes requisitos contidos no item 3.31 do Anexo I do pregão 15/2013:
h) disponibilizar ao DIO/ES, o código fonte atualizado
(compatível com a versão a ser adquirida) de todos os
módulos do sistema a qualquer momento que for requisitado do início ao fim do contrato;
i) disponibilizar os seguintes documentos/artefatos: Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Sequência, Diagrama de Classe, Dicionário de Dados;
j) desenvolver a Descrição detalhada de todos os Diagramas de Caso de Uso;
l) disponibilizar qualquer outro tipo de documentação
referente à solução proposta que seja considerada importante pelo setor de informática do DIO/ES a qualquer
momento que for requisitado do início ao fim do contrato.
Tais exigências foram estabelecidas para atender as solicitações da Diretora Presidente. O DIO/ES pretendia realizar projetos de integração com sistemas de outros Órgãos do Governo. Através dessa integração as seguintes
funcionalidades seriam disponibilizadas:
- todos os contratos de Órgãos públicos registrados no
sistema do DIO/ES seriam também registrados automaticamente no sistema do TCEES, o que contribuiria com
a fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos
Órgãos do Estado, em atendimento a uma sugestão do
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo;
www.tce.es.gov.br

- todos os processos tramitados no SIGA teriam o Edital
publicado diretamente no Diário Oficial através da opção “Publicar no Diário Oficial” que seria disponibilizada dentro do próprio SIGA, em atendimento a solicitação da SEGER e
- seria realizada integração com o sistema do IPAJM visando reduzir o período de espera do cidadão que solicita pedido de aposentaria.
Essa integração entre sistemas compreenderia várias
etapas, como concepção, projeto, desenvolvimento, implementação, otimização e manutenção e por segurança era importante evitar que o DIO/ES se tornasse totalmente dependente dos serviços da CONTRATADA. Nesse
sentido, o Relatório Final de Estimativa de Preço foi aceito pelo Núcleo de Tecnologia da Informação do DIO/ES
(NTI/DIO/ES), pois entendiam estar adquirindo não apenas licença de uso, mas também direito de prover modificações no código após finalização do contrato:
um sistema com todos os seus artefatos -código fonte,
documentos de análise e outros - e não apenas a contratação de uma simples licença de uso. Sempre que solicitado, a CONTRATADA seria obrigada a disponibilizar a
versão atual do código fonte de todos os módulos do sistema. Uma vez disponível, o NTI iria analisar, testar e armazenar o código em um repositório. Desta forma, o NTI,
juntamente com o PRODEST, poderia assumir o suporte
e as manutenções do sistema, cientes de que o código
só poderia ser utilizado em caráter estritamente confidencial a fim de atender apenas as demandas do DIO/
ES. Com intuito de facilitar a compreensão da implementação do sistema que seria contratado, também foi exigido da CONTRATADA a disponibilização de documentos
de modelagem de dados, tais como: Diagramas de Caso
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de Uso, Diagrama de Sequência, Diagrama de Classe e
Dicionário de Dados. Para garantir passagem de conhecimento ao DIO/ES, a CONTRATADA seria obrigada a disponibilizar durante toda vigência do contrato qualquer
outro tipo de documento solicitado pelo NTI. Sendo assim, para qualquer rotina de alta complexidade presente
no sistema, poderia ser exigido um documento de análise detalhado para permitir a compreensão da mesma.
Ressalta por fim não ter havido questionamentos técnicos por parte dos licitantes após publicação do Edital
015/2013, portanto conclui não existir quaisquer dúvidas no que se pretendia contratar.
[...]”
Alega ainda que o Edital 015/2013 foi registrado no SIGA – Portal de Compras do Estado do Espírito Santo para que todos os fornecedores cadastrados nesse sistema
tivessem conhecimento e se manifestassem por meio do
envio de propostas.
Informa que ao tomar conhecimento das propostas contidas no Relatório Final de Estimativa de Preço, concluiu
que o fato de o DIO-ES ter exigido como obrigação da
contratada o cumprimento dos subitens abaixo descritos e presentes na especificação técnica (ANEXO I), itens
3.31, letras “h”, “i”, “j” e “l” do referido Edital estava influenciando nos valores apresentados:
- Disponibilizar ao DIO/ES, o código fonte atualizado
(compatível com a versão a ser adquirida) de todos os
módulos do sistema a qualquer momento que for requisitado do início ao fim do contrato;
- Disponibilizar os seguintes documentos/artefatos: Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Sequência, Diagrama de Classe, Dicionário de Dados;

- Desenvolver a descrição detalhada de todos os Diagramas de Caso de Uso;
- Disponibilizar qualquer outro tipo de documentação
referente à solução proposta que seja considerada importante pelo setor de informática do DIO/ES a qualquer
momento que for requisitado do início ao fim do contrato.
Por fim, registra que o Relatório Final de Estimativa de
Preços foi aceito porque a referida contratação contemplava a aquisição de um sistema com todos os seus artefatos, o que justificaria o preço estimado. Ademais, relata que o Edital em questão depois de publicado, não foi
impugnado por parte dos licitantes.
O NTI opinou pela manutenção da irregularidade, por ter
adotado relatório de estimativa de preço divergente do
objeto a ser contratado, sem considerar as recomendações da Secont.
Para análise da presente irregularidade, entendo que se
faz necessário primeiro contextualizar os fatos.
A irregularidade diz respeito ao Contrato nº 006/2013 (fl.
846/854) firmado em 26/08/2013 entre o Departamento de imprensa Oficial d/o Espírito Santo – DIO e a empresa Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda. O valor total da contratação foi previsto em R$ 2.293.000,00
(dois milhões e duzentos e noventa e três mil reais) para uma vigência inicial de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por até 48 (quarenta e oito) meses.
Foi publicado no Diário Oficial do dia 05/09/2016 o resumo do Quinto Termo Aditivo (fl. 962/964) ao contrato
006/2013 que prorrogou o prazo de vigência por mais 12
(doze) meses, contados de 06/09/2016 a 05/09/2017,
cujo valor das parcelas mensais foi de R$ 72.250,00 (sewww.tce.es.gov.br

tenta e dois mil duzentos e cinquenta reais), sendo este
a última e derradeira prorrogação, posto ter exaurido o
prazo total de 48 (quarenta e oito) meses, não constando
nos autos qualquer informação a respeito da continuidade dos serviços ou se existe licitação em andamento para a contratação do objeto em questão.
Ressalta-se que o contrato, em sua ementa, constou como sendo de “licenciamento e implantação de software
pronto para automação”. Por sua vez, na cláusula segunda que diz respeito ao preço contratado, os serviços assim foram discriminados:
01: Contratação de empresa especializada no licenciamento e implantação de Software pronto para automação do Departamento de Imprensa Oficial – 01 unidade
– Valor total: R$ 1.280.000,00;
02: Suporte técnico com manutenção corretiva e adaptativa do Software – 12 meses – Valor mensal: R$ 75.000,00
– Valor Total: R$ 900.000,00;
03: Serviço de manutenção evolutiva do Software – 200
pontos de função – Valor por ponto de função: R$ 565,00
– Valor Total: R$ 113.000,00.
A Secretaria de Controle Externo e Transparência - SECONT no Relatório Preliminar de Auditoria nº 001A/2015 (Agosto de 2015) e Relatório Conclusivo de Auditoria nº 001-A/2015 (finalizado em 09/11/2015) após
análise da suposta irregularidade assim concluiu:
Relatório Preliminar:
II – Constatações de Auditoria
1. Estimativa de preços em desconformidade com o objeto contratado
[...]
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018

210

ATOS DA 1a CÂMARA

Recomendação:
Efetuar, nas próximas contratações, levantamentos de
preços mantendo a mais estreita conformidade com o
objeto definido no Projeto Básico.
(Grifou-se!)
[...]”
Insta frisar as mesmas observações e recomendações foram feitas pela Secont quando da elaboração do Relatório Conclusivo (fl. 146/147/verso).
Pois bem.
Pelas informações constantes nos Relatórios acima citados, verifica-se que os levantamentos de preços no mercado basearam-se nas propostas das empresas ARS Assessoria Consultoria Ltda, Mindworks Informática Ltda,
Sigma Dataserv Informática Ltda e Gendoc Sistemas e
Empreendimentos Ltda, nos valores de R$ 2.578.000,00,
R$ 2.680.000,00, R$ 3.045.000,00 e R$ 2.750.000,00,
respectivamente.
Da análise dos fatos e da Manifestação Técnica
01020/2016-7 elaborada pelo NTI desta Corte de Contas, extrai-se que o custo estimado para o desenvolvimento de um novo sistema é maior do que a aquisição
de um sistema já pronto:
“[...]
De fato, não é possível considerar que o custo estimado
para o desenvolvimento de um novo sistema possa servir de parâmetro para estimativa de preço da aquisição
de um sistema já pronto. Um sistema criado com a finalidade de ser comercializado para diversos clientes tem
seu valor de venda “dividido” entre os diversos compradores. Ou seja, consegue-se vender mais “barato” exata-

mente por se vender diversas cópias que, somadas, compensam o valor do projeto de desenvolvimento e ainda
promovem o lucro da empresa. Por outro lado, um software especificamente desenvolvido para um cliente será mais caro, pois este deverá pagar sozinho um valor
que compense os custos de todo o projeto”.

tros três orçamentos não são capazes de retratar a prática de mercado e, não bastasse isso, como o tempo, os
fornecedores perceberam que podem manipular (geralmente para cima) os valores cotados que serão empregados como critério de julgamento de suas propostas.

Por sua vez, o NTI sugere manter a irregularidade do Sr.
Everton Correa Lopes por entender que adotou relatório
de estimativa de preço divergente do objeto a ser contratado.

Ademais, os fornecedores não possuem qualquer interesse em antecipar para a Administração sua estratégia de negócio. Por melhor que seja o preço orçado, isso
não garante vantagem alguma na licitação. Pelo contrário, permite aos concorrentes conhecerem a proposta do
fornecedor (o processo administrativo no qual esse documento será anexo deve ser público), além de permitir
ao pregoeiro argumentos para eventual negociação ao
final da fase de lances.

Adentrando ao mérito da questão, sabe-se que antes de
celebrar contrato, a Administração Pública deve-se apurar o valor estimado da contratação, em conformidade
com o que dispõe o art. 7º, § 2º, inc. II e art. 40, § 2º, inc.
II, ambos da Lei nº 8.666/93.

[...]

A estimativa de preços é de suma importância para a
atividade da Administração, sendo que ela garante que
identifique o valor médio de mercado para uma determinada pretensão contratual, servindo de parâmetro para o certame.

[...]

Ocorre que, como se deve aferir o preço estimado de dado objeto, obra ou serviço? Os tribunais de Contas têm
o entendimento de que a Administração deve estimar o
preço da licitação com base em pelo menos três orçamentos elaborados por fornecedores que atuam no ramo da contratação.

Em vista desse cenário, dois fatores se revelam imprescindíveis para a qualidade da pesquisa de preços, quais
sejam, a análise da adequação dos valores considerados
em vista da realidade de mercado e a ampliação e diversificação das fontes das informações coletadas com o objetivo de definir o valor estimado da contratação.

Contudo, muitos entendem que essa não é a melhor prática a ser seguida, devendo a pesquisa ser ampliada, conforme entendimento extraído do blog da Zênite:
[...]
Ocorre que essa tem se tornado a pior maneira de estimar o valor da futura contratação, pois em grandes cenwww.tce.es.gov.br

Por essas e outras razões, cada vez menos os fornecedores respondem as solicitações da Administração ou
quando o fazem apresentam preços que não correspondem à realidade de mercado.

A experiência tem indicado bons resultados quando a
Administração amplia as fontes de pesquisa e, principalmente, realiza a depuração dos valores pesquisados. Ou
seja, a Administração deve se valer, além dos três orçamentos de fornecedores, da referência de preços obtida a partir dos contratos anteriores do próprio órgão,
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de contratos de outros órgãos, de atas de registro de
preços, de preços consignados nos sistemas de pagamentos, de valores divulgados em publicações técnicas
especializadas e quaisquer outras fontes capazes de retratar o valor de mercado da contratação, podendo, inclusive, utilizar preços de contratações realizadas por
corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes àquelas da Administração Pública.
A melhora da qualidade da estimativa de preços passa
pela consideração, nesse processo, apenas de referências que informem preços aceitáveis, assim entendidos
aqueles que não representam claro viés em relação ao
contexto de mercado aferido, isto é, que não sejam muito inferiores ao padrão mínimo ou superiores ao referencial máximo identificados para o produto ou serviço.
Assim, parece possível concluir que a melhor forma de
realizar a estimativa de preços por ocasião da instauração de procedimento licitatório é pela realização de
pesquisa de mercado que priorize a qualidade e a diversidade das fontes, pois quanto maior o número de
informações e a respectiva excelência, mais próximo e
condizente com a realidade do mercado estará o preço estimado.
Por fim, não parece demais imaginar como seria útil se
o servidor pudesse contar com um banco de preços organizado e acessado por meio de um sistema informatizado, dotado de critérios de busca e pesquisa que lhe
permitisse aferir os valores praticados por objeto, por
quantidade, por CNPJ, por região do país, entre outros
parâmetros, mas especialmente que funcionasse! (Grifou-se!)
(http://www.zenite.blog.br/pesquisa-de-precos-com-base-em-apenas-tres-orcamentos-de-fornecedores-

-nao-funciona/):
Registro que a Lei de Licitações e Contratos não define
de maneira clara a forma de realizar a pesquisa de preços, deixando à discricionariedade da Administração a
escolha da melhor maneira de proceder, pois para a fixação de valores médios não se pode exigir critérios que
possam engessar a atuação da Administração.
É o que se extrai da lição de Marçal Justen Filho (JUSTEN
FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15. ed., Dialética. São Paulo, 2010.
p. 627):
“[...]
No passado, uma das maiores dificuldades da administração residia na ausência de critérios de aceitabilidade
dos preços unitários especialmente para obras e serviços de engenharia. Com o passar do tempo foram sendo construídos bancos de dados e outras informações
que se consolidaram. Presentemente, existem informações confiáveis de diversa ordem. Nem sempre os preços unitários contemplados nesses cadastros são adequados para o caso concreto. Mas, quando isso se passa, será cabível adotar uma solução diferenciada, fundada na evidenciação de variações relevantes na prestação
a ser executada.
[...]
Ora, o preço estimado não se traduz em um valor estanque, trata-se de um referencial para a atuação do administrador público, comportando, porquanto, variações
não substanciais, tanto para mais quanto para menos.
Outrossim, deve-se ter em mente que o valor de mercado de determinado objeto só será identificado com o resultado do certame licitatório, onde as nuances específiwww.tce.es.gov.br

cas da pretensão contratual, as condições do mercado e
o respectivo procedimento contribuirão para a apresentação de suas propostas.
No presente caso, o responsável aduz que ao realizar as
pesquisas de preços para a presente contratação, o Edital deveria contemplar não só a aquisição do sistema,
mas também o código fonte do mesmo. Aduz ainda que
depois da abertura do processo nº 61710415, cujo objeto era a aquisição de um novo sistema, a primeira ideia
foi iniciar uma pesquisa com imprensas oficiais de outros
Estados, sendo que entrou em contato com os estados
de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Goiás
e Rio Grande do Sul (fl. 438).
Afirma que a exigência do cumprimento pela empresa
contratada dos itens abaixo citados influenciou nos valores apresentados:
h) disponibilizar ao DIO/ES, o código fonte atualizado
(compatível com a versão a ser adquirida) de todos os
módulos do sistema a qualquer momento que for requisitado do início ao fim do contrato;
i) disponibilizar os seguintes documentos/artefatos: Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Sequência, Diagrama de Classe, Dicionário de Dados;
j) desenvolver a Descrição detalhada de todos os Diagramas de Caso de Uso;
l) disponibilizar qualquer outro tipo de documentação
referente à solução proposta que seja considerada importante pelo setor de informática do DIO/ES a qualquer
momento que for requisitado do início ao fim do contrato.
De fato, em virtude até mesmo da especialidade do objeto licitado, pode-se constatar que a pesquisa realizada
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pelo DIO/ES, não retratou por completo o objeto da contratação (licenciamento de uso).
Contudo, os argumentos da defesa esclarecem que as
propostas contidas no Relatório Final de Estimativa de
Preço foram superiores as propostas de um simples licenciamento devido a alguns requisitos específicos da
contratação, como: “disponibilizar ao DIO/ES, o código
fonte atualizado (compatível com a versão a ser adquirida) de todos os módulos do sistema a qualquer momento que for requisitado do início ao fim do contrato;
i) disponibilizar os seguintes documentos/artefatos: Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Sequência, Diagrama de Classe, Dicionário de Dados; j) desenvolver a Descrição detalhada de todos os Diagramas de Caso de Uso;
l) disponibilizar qualquer outro tipo de documentação
referente à solução proposta que seja considerada importante pelo setor de informática do DIO/ES a qualquer
momento que for requisitado do início ao fim do contrato”.
Além disso, é importante ressaltar que às fls. 453/511 o
defendente comprova nos autos que encaminhou e-mail
para diversas imprensas oficiais do Brasil solicitando informações para auxiliar a contratação do DIO/ES, o que,
a meu sentir, faz com que verifique que, ao menos, houve a intenção de se fazer uma melhor contratação para
administração, pois comprova a diligência do ora defendente em pretender fazer uma contratação utilizando os
parâmetros adotados pelas diversas imprensas do Brasil.
Outrossim, caso a estimativa de preços não tenha retratado a real contratação, na forma do entendimento da
área técnica e da Secont, é importante esclarecer que
Preço estimado é aquele definido tendo em vista os preços de mercado, mas que não estabelece um limite rígi-

do para fins de julgamento.
No caso em tela, tampouco se verificou, ou fora apontado em fiscalização, comprometimento na prestação dos
serviços contratados. Como exemplo, digo que apesar de
a área técnica relatar que há “discrepância entre o preço contratado e o preço de mercado”, comparando o valor pago pelo DIO/ES com o valor pago por Mato Grosso
para o suporte 24x7, não logrou êxito em demonstrar o
real dano ao erário, considerando o trecho extraído da
Manifestação Técnica 01020/2017-7, em que aduz que
“não há informações suficientes sobre as semelhanças e
diferenças entre os dois contratos que permitam calcular
o possível dano ao erário”.
Ademais, pelas documentações acostadas aos autos,
comprovou-se que a Administração solicitou (fl. 254) a
redução dos custos financeiros da manutenção mensal
do objeto contratado, o que foi feito por meio dos Aditivos nºs 02, 03 (fls. 198/199, 263/264).
Desse modo, na esteira da fundamentação supra, divirjo
em parte do entendimento da área técnica, afasto a presente irregularidade, por entender que o vício apontado
não tem o condão de macular as contas da gestão, sendo passível de ressalva, cabendo recomendação à gestão atual para que, nas próximas contratações, efetue levantamentos de preços mantendo a mais estreita conformidade com o objeto definido no Projeto Básico.
II.2.2 Discrepância entre o preço contratado e o preço do mercado (item “b” da Manifestação Técnica
01020/2016-7 corroborada pela ITI 01008/2016-6 e
item 2.2 da ITC 04639/2017-1).
Base legal: art. 3º da Lei 8.666/93 e princípios da economicidade e moralidade pública
www.tce.es.gov.br

Responsáveis: Everton Correa Lopes – Analista de Sistemas
Patrícia Rosário Elias – Chefe do Núcleo de TI
Mirian Scárdua – Diretora Presidente do DIO -ES
Neste tópico, alega-se que o DIO/ES realizou contratação
com sobrepreço, considerando a representação apresentada pelo MPEC que se baseou na auditoria realizada
pela Secont, onde comparou o preço obtido no Pregão
Eletrônico nº 015/2013 com o valor do contrato celebrado entre a empresa Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda e a Empresa Pública de Serviços Gráficos de Sergipe - Segrase (fl. 25).
Aduz que enquanto a contratação do sistema (licenciamento e implantação de Software pronto para automação do Departamento de Imprensa Oficial) custou para
o DIO-ES o valor de R$ 1.280.000,00 (hum milhão e duzentos e oitenta reais), para a Segrase teria custado R$
254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais).
Relata ainda que o Termo de Referência para o sistema
da Segrase possuiria itens diferenciados, tais como gestão da gráfica, gestão de patrimônio e almoxarifado, gestão contábil e gestão da editora. No restante, a diferença
estaria tão somente na inclusão de suporte a um navegador e no banco de dados utilizado: SQL Server ao invés
de MySQL ou PostgreSQL.
Neste item questiona-se também o custo e modalidade
de contratação do serviço de suporte técnico. O DIO/ES
teria contratado um regime de atendimento na modalidade 24x7 (vinte e quatro horas por dia e sete dias por
semana), realizado por telefone, correio eletrônico ou
sistema de abertura de chamados, a um custo anual de
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Já a Segrase conSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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tratou suporte no horário comercial, apenas de segunda
a sexta-feira, pelo custo anual de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais). O Parquet de Contas na representação ressalta apontamento da SECONT de que,
apesar do DIO/ES ter contratado suporte na modalidade 24x7, todos os atendimentos se deram no horário comercial (fl. 28).
Às fls. 35 dos autos, o MPEC aponta um mapa comparativo de preços feito pelo Núcleo de Tecnologia da Informação do DIO/ES em relação ao suporte técnico. Compara os preços do DIO/ES com os de Mato Grosso, Pará,
Alagoas e Sergipe. Conclui que enquanto o DIO/ES paga
um valor mensal de R$ 75.00,00 (setenta e cinco mil reais), os outros estados da pesquisa pagam o máximo R$
49.000,00 (quarenta e nove mil reais) pelo mesmo serviço (em regime 24x7).
Neste ponto, a Secont no Relatório Conclusivo de Auditoria nº 001-S/2015 (fl. 147/151-verso) recomendou o
seguinte:

princípio da economicidade insculpido no art. 3º da Lei
nº 8.666/93.
Recomendações:
Formalizar a transferência de tecnologia do software,
observando o que estabelece o art. 11 da Lei Federal nº
9.609/1998, de modo que não haja restrição quanto ao
uso e destinação da tecnologia transferida, devendo, inclusive, haver possibilidade do DIO, a seu critério, autorizar terceiros a manipular o software, caso julgue necessário.
Proceder conforme estabelecido no art. 152 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC Nº 261, de 04 de
julho de 2013, em relação a pagamento a maior (1) pelo serviço de manutenção e (2) pelo licenciamento e implantação, caso não ocorra a devida transferência da tecnologia do software.
(Grifou-se!)

[...]

[...]”

Assim, em função de (1) desconformidade na fase de instrução processual quanto à pesquisa de mercado para
estimativa do valor de referência da contratação (vide
constatação 1); e, (2) grande divergência observada entre o valor dos serviços contratados por meio do Pregão
Eletrônico nº 15/2013 e do apurado durante a auditoria (Contrato nº 08/2012 – SEGRASE), não há como concluir, no âmbito deste trabalho, que o valor desembolsado pelo DIO na aquisição, implantação, suporte técnico e manutenção (adaptativa, corretiva e evolutiva) de
sistema para gestão, geração de matriz do diário oficial
para impressão e automação de publicações da Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo, tenha atendido ao

Pois bem. Sobre este fato, foram citados para responder
o Sr. Everton Correa Lopes, Sra. Patrícia Rosário Elias e a
Sra. Miriam Scárdua. Saliento que as defesas estão reproduzidas na ITC 04639/2017-1.
Todavia, para efeito desta análise, seguem trechos das
defesas apresentadas pelo Sr. Everton Correa Lopes
(Analista de Sistema). A íntegra da defesa foi acostada
aos autos através do Ofício Externo 00821/2017-1 (Protocolo 02835/2017-5):

TE assinou a Ata, DOC05 às folhas 86/87, que culminou
com a entrega definitiva do Sistema IOES. Nesse mesmo
dia o mesmo enviou um e-mail, DOC 06 às folhas 88/89,
para Diretora Presidente reforçando algumas observações que havia feito durante a reunião. [...]
De fato o sistema ofertado atendia todos os requisitos
funcionais e após a implantação, manteve-se com ótimo
desempenho, prova disso é que até a presente data continua em pleno funcionamento. Porém, a CONTRATADA
não cumpriu com o item 3.31, letra h do Edital. Mas o
não cumprimento desse item havia siso superado justamente pelo acordo celebrado entre a Diretora Presidente e a CONTRATADA. E foi com base nesse acordo que o
REQUERENTE decidiu por atestar a nota fiscal referente
ao pagamento da contratação do Sistema IOES.
Sra. Patrícia Rosário Elias (Chefe do Núcleo de TI). A íntegra da defesa foi acostada aos autos através da peça
Outro 06399/2017-9/Protocolo 04914/2017-1.
1. A Sra. Juliana Fabres Zandoná era a chefe do NTI/DIO/
ES no período de 20/02/2013 a 08/04/2014, período do
início da referida contratação;
2. A Sra. Patrícia Rosário Elias foi nomeada em 2/07/2014,
período em que já havia ocorrido o certame, a implantação e a reunião para entrega definitiva do sistema (o
aceite final se deu em 10/06/2014);
3. A Sra. Patrícia Rosário Elias exerceu o cargo de chefe
de núcleo de tecnologia da informação no DIO/ES no período de 24/7/2014 a 16/01/2017 e

[...]

4. Não foi designada a atuar na função de fiscal ou gestora do respectivo contrato.

Sendo assim, após analisar e constatar que o código fonte apresentado era realmente verdadeiro, o REQUEREN-

Sra. Mirian Scárdua (Diretora Presidente). A íntegra da
defesa foi acostada aos autos através da peça Defesa Jus-

www.tce.es.gov.br
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tificada 00814/2017(Protocolo 12684/2017-4):
Da responsabilização
Inicialmente a Requerente alega que pretensa irregularidade não pode ser imputada a sua pessoa uma vez que
já consta nos autos o responsável pela eventual inconsistência.
[...] o responsável é o senhor Everton Corrêa Lopes (CPF
n° 099.456.247-091), que afirmou ter atendido à recomendação da SECONT em relação à ampliação da pesquisa de mercado (fis. 250-251 do Proc. 61710415/2013).
Informa também a existência de planilhas orçamentárias
comprovando a compatibilidade do preço efetivamente
pago com a prática comum de mercado atestadas pelo
Sr. Everton Corrêa Lopes.
Prossegue discorrendo sobre a necessidade de observar
a matriz de responsabilidade quando da identificação do
agente responsável.
Registra ainda que todos os pagamentos foram consubstanciados por meio de relatórios de ateste de serviços
(doc. 02) e a realização pelo DIO de relatório de avaliação de desempenho mensal, no qual sempre era atribuída nota máxima aos serviços.
Do mérito

“há grande similaridade” entre as contratações feitas pelo DIO/ES e pela Segrase, mas com algumas diferenças
técnicas. Mesmo assim, conclui que o fato das funcionalidades e características não serem idênticas não é suficiente para explicar a diferença de valores observada entre os dois contratos (fl. 284).
[...]
Passando agora ao enfrentamento do valor da contratação do licenciamento e implantação de Software e
o suporte técnico, o Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI ao fazer a análise individualizada de cada defesa apresentada e considerando os documentos juntados aos autos sugere o afastamento da responsabilidade
do Sr. Everton Correa Lopes e entendeu que não há que
se responsabilizar a Sra. Patrícia Rosário Elias uma vez
que foi nomeada em 02/07/2014, período em que já havia ocorrido o certame, a implantação e a reunião para
entrega definitiva do sistema, não tendo participado do
certame realizado e da assinatura do contrato.
Primeiramente, acompanho a área técnica e entendo ser
razoável a contratação do suporte sob o regime 24x7,
conforme disposto na Manifestação Técnica 1020/20167, in verbis:

Em sua defesa, alega ser infundada a comparação entre
o sistema do Estado do Sergipe e o sistema do DIO/ES,
pois a própria área técnica reconhece existir grande similaridade, mas com algumas diferenças técnicas, apoiando-se no seguinte trecho da manifestação técnica:

“a necessidade de publicação diária dos atos da Administração parece razão suficiente para atendimentos no
fim de semana e inclusive de madrugada. Se considerarmos que uma falha do sistema no fim de semana pode
comprometer a publicação do diário na segunda-feira, o
atendimento neste período não parece desarrazoado”.

[...] A área técnica do TCE, na MTP 115/2016, cita que
não foi informado pela gestora qual o custo da aquisição
destes códigos-fonte (fl. 284). Além disso, considera que

Ademais, tratando-se de um ato discricionário, não cabe
a esta Corte de Contas avaliar a conveniência e oportunidade de tal ato, para ratificá-los ou desaprová-los.
www.tce.es.gov.br

No que tange à responsabilidade da senhora Patrícia Rosário Elias, por entender suficientes e plenamente motivadas as razões expostas na ITC 04639/2017-1, voto para declarar a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo deste processo em relação a esta irregularidade, na forma da fundamentação constante no item II.1.1
deste voto.
Quanto à responsabilidade do senhor Everton Correa,
entendo que ela não deve prevalecer, conforme sugerido pela área técnica, pois como fiscal do contrato atuou
orientando e auxiliando a execução do contrato, bem como aprovando os preços da referida contratação, com
todos os seus artefatos, como código fonte, documentos de análise e outros, e não apenas a contratação de
uma simples licença de uso. (fls. 440) e atestando a nota
fiscal nº 250 (fls. 683/684) no valor de R$ 1.280.000,00
(hum milhão, duzentos e oitenta mil reais).
Quanto ao possível sobrepreço, verifico que a comparação apresentada pela SECONT e corroborada pela área
técnica não se mostra eficaz para o presente caso.
A área técnica apesar de aduzir que o sistema requisitado pelo DIO/ES é muito próximo ao solicitado pela Segrase aponta algumas diferenças quanto à inclusão de suporte ao navegador Google Chrone no DIO/ES e quanto
aos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD)
adotados.
No mesmo sentido, o NTI quando da Manifestação Técnica 01020/2016-7, in verbis:
“[...]
Em relação especificamente ao possível sobrepreço da
contratação do licenciamento do sistema, é preciso enfrentar a questão da diferença entre os sistemas contraSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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tados. Há diferenças, segundo alega o DIO/ES, entre as
duas versões dos sistemas adquiridos pelo DIO/ES e pela
Segrase (fls. 91-93). E o contrato se Sergipe não consta
nos autos. Tais fatos inviabilizam uma adequada quantificação do dano ao erário e do valor a ser ressarcido.
[...] (Grifou-se!)
Ademais, há que se ressaltar que o ônus probatório na
presente hipótese é compartilhado entre o gestor a que
está sendo questionado e esta Corte de Contas, o que
não foi verificado nos presentes autos, pois sequer foi
juntado aos autos cópia do contrato firmado com a Segrase, fato inclusive relatado pela área técnica (Manifestação Técnica 01020/2016-7) quando aduz que o contrato de Sergipe não consta nos autos, inviabilizando uma
adequada quantificação do dano ao erário e do valor a
ser ressarcido.
Na forma da defesa apresentada, os objetos não são
iguais, mas similares, conforme registrado pela Secont,
e, para se aferir sobrepreço não basta a análise do preço global de um contrato com o outro, mas, se a reflexão
do valor total pago é justo e vantajoso em razão dos serviços prestados.
Pois bem, para se concluir se houve de fato o sobrepreço, será necessário fazer a comparação entre os preços
do contrato em análise e do contrato firmado com a Segrase, porém, sob a ótica da compatibilidade e complexidade dos serviços e o atendimento do objeto contratado.
Ressalto que a própria área técnica, na manifestação técnica 01020/2016-7 cita que “há grande similaridade entre as contratações feitas pelo DIO-ES e pela Segrase,
mas com algumas diferenças técnicas”. Ou seja, resta demonstrado nos autos dúvida razoável quanto à ocorrên-

cia da irregularidade e do dano, razão ela qual não há
que se falar em dano ao erário.
Ora, a confrontação do orçamento contratado com outro elaborado que não possui objeto idêntico é imprópria para aferição de adequação da proposta contratada
com valores de mercado. Tal comparação mascara eventual sobrepreço no contrato, quando comparado com
paradigmas que não possuem objeto idêntico ao questionado.
Por outro lado, a defesa também alega que as comparações entre as contratações não são possíveis pela diferença de realidade entre os Estados: população, número
de servidores e número de atos oficiais. Segundo ela, o
tamanho da máquina administrativa implica, proporcionalmente, esforço adicional de suporte técnico e manutenção em relação ao realizado em outra unidade da federação. Não há, portanto, “parâmetros inequívocos” de
comparação. A comparação só seria possível se houvesse: regimes de obrigações similares; volumes de serviços próximos; prazos de execução compatíveis; riscos de
execução comparáveis; licitações realizadas e contratos
celebrados em épocas próximas; regimes de execução
dos contratos iguais (empreitada por preço unitário/global); compatibilidade entre as garantias exigidas; e consideração do local da prestação.
Deste modo, após análise dos fatos pelo Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI desta Corte de Contas, e
considerando a manifestação prévia da Secont, entendo que não se pode afirmar que efetivamente ocorreu
um dano ao erário, conforme ressaltado pela própria
secont:
“não há como concluir, no âmbito deste trabalho, que
o valor desembolsado pelo DIO na aquisição, implantawww.tce.es.gov.br

ção, suporte técnico e manutenção (adaptativa, corretiva e evolutiva) de sistema para gestão, geração de matriz
do diário oficial para impressão e automação de publicações da Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo, tenha atendido ao princípio da economicidade insculpido
no art. 3º da Lei nº 8.666/93”.
Assim, não há parâmetro objetivo nestes autos que possa aferir a ausência de economicidade na aquisição do
objeto contratado pelo DIO-ES.
Lado outro, ao indicar irregularidade, sobretudo, quando
enseja um possível dano, deve com igual ênfase, na busca da dita verdade real e privilegiando o princípio constitucional da motivação, trazer aos autos provas objetivas e congruentes, de forma a fundamentar sua investigação, o que também não ocorreu no caso sob exame.
Desta maneira, não se vislumbra nestes autos a ocorrência de prova inequívoca de que o objeto contratado pela
Segrase é idêntico ao contratado pelo DIO-ES, posto que
há dúvida razoável quanto à identidade de contratos. Assim, em havendo parcela de subjetividade, não há que se
falar em prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico
de que resulte dano ao erário, a justificar a instauração
de tomada de Contas Especial.
Nesse sentido, me filio a tese de defesa apresentada pelo senhor Everton, que se baseia no fato de que o NTI
do DIO-ES jamais teria condições de realizar esse tipo de
comparação, já que apenas a empresa responsável pela implementação dos dois projetos seria capaz de efetuar comparação com tal nível de detalhamento técnico.
Diante da ausência de provas nos presentes autos a confirmar qualquer irregularidade nos preços praticados pela empresa licitante, em contraponto às justificativas das
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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defesas, que no meu sentir são suficientes a justificar
o procedimento adotado pela Administração e se mostram consentâneas ao objeto da licitação em questão,
conforme depreende dos termos das defesas apresentadas, entendo que não restou configurado no presente
processo sobrepreço na contratação em tela.
Insta frisar que esta Corte de Contas em julgamento de
uma representação em face do Banestes S/A em face de
uma licitação cujo objeto era o fornecimento de solução
baseada na WEB de operações de câmbio e comércio exterior, com opção do direito de uso permanente ao final
do contrato entendeu que:
[...]
Também há que se destacar que a perpetuação de preços desconformes com os praticados no mercado é frequente, especialmente em mercados onde os avanços
tecnológicos sempre trazem reduções de preços, conforme bem asseverou a área técnica, e nesse sentido
resta demonstrado que a apresentação de outras propostas comerciais, tal como exigido pela área técnica,
no caso concreto, não necessariamente contemplariam
valores de mercado e, portanto, não se mostrariam
suficientes a respaldar o valor licitado, nos termos do
acórdão do TCU apontado na ITC:
“Em sede de representação, foram apontadas diversas
falhas nas pesquisas de preços realizadas por diversos
órgãos da Administração Pública. [...] Verificou-se, também, que as pesquisas realizadas balizavam-se em consultas feitas a potenciais fornecedores, restando demonstrado que os valores não refletiam a realidade de
mercado. A partir dessa análise, pontuou a Unidade Técnica que “em geral, as empresas do ramo, em resposta
a pesquisas realizadas pelo Poder Público, tendem a en-

viar propostas de preços com valores muito acima daqueles praticados no mercado, retirando desse instrumento a confiabilidade necessária para balizar contratações que demandam quantias consideráveis”. (g. n.)
(Acórdão TCU nº 2.816/2014 - Plenário)”

uma ação culposa que pode ser decorrente de uma atitude imprudente, negligente ou imperita, e não de um
mero equivoco justificável.

Neste contexto, verifico que prosperarm os argumentos apresentados pelos defendentes, pois ainda que a
lei determine a pesquisa de preço prévia à licitação, sua
ausência, por si só, não se mostra suficiente para apenar os gestores envolvidos na licitação em questão, sobretudo, porque no caso concreto o procedimento se
mostrou consentâneo a atender ao Banestes em sua
demanda, sem a identificação de qualquer dano ao erário em decorrência desta conduta.

[...] O “erro grosseiro”, por sua vez, terá lugar quando
o agente público incorrer em negligência, imprudência
ou imperícia irrecusáveis no exercício de seu mister (por
exemplo, quando expedir um ato administrativo de cassação de uma licença, com base numa legislação revogada). Não se trata de violar a probidade, por divergência
de interpretações com o seu controlador, mas de atuar
com menoscabo e com desídia para com a função pública. (O artigo 28 da nova LINDB: um regime jurídico para
o administrador honesto. Disponível em < https://www.
conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindb-regime-juridico-administrador-honesto> Acesso em 25/05/2018)

Por fim, vale ressaltar que em abril de 2018, a Lei de Introdução à Normas de Direito Brasileiro (LINDB), regulamentada pela Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro
de 1942, sofreu fortes alterações introduzidas pela Lei
13.655, de 25 de abril de 2018, dentre elas o artigo 28,
a saber:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro.
Como se vê, o dispositivo passou a condicionar a responsabilização do agente público à prática de ato doloso
ou de ato contaminado por erro grosseiro, restringindo,
com isso, as hipóteses de responsabilização de agentes
públicos por atuação culposa.
Primeiramente, é imperioso reconhecer que erro grosseiro é o contrário de erro escusável, sendo, portanto,
injustificável por ofender conhecimentos ou deveres elementares e, mesmo que a lei não tenha dito, advém de
www.tce.es.gov.br

Nesse sentido, é a lição dos professores Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas:

Esta noção de erro grosseiro está intimamente ligada ao
de culpa grave e, sendo assim, revela que a inovação legislativa está em plena harmonia com o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao
avaliar o elemento subjetivo do ato culposo de improbidade administrativa, tratado no art. 10, da Lei 8.429, de
2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa),
firmou o mesmo pensamento:
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.615.025 - PE
(2016/0189390-1)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: HAMILTON JEFFERSON CORREIA DE ALENCAR BARROS
ADVOGADOS: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE005807
CHRISTIANA LEMOS TURZA FERREIRA E OUTRO(S) Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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PE025183

INTERES.: ELMA MARIA ANDRADA LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ADVOGADO: EDUARDO HEITOR PORTO E OUTRO(S) RS045729

EMENTA

INTERES.: JOÃO ANTÔNIO BELIZÁRIO LEME E OUTROS

AGRAVADO: SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 458, I E II, 459 E 515,
CAPUT, § 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUPOSTA AFRONTA AO
ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE, NO CASO
CONCRETO. SÚMULA 7/STJ.

EMENTA

AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MEDEIROS

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A OFICIAIS DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ELEMENTO SUBJETIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE.

AGRAVADO: ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS

[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei
8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas
do art. 10. Precedente: EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 27/09/2010
(julgado em 8/2/2018)

1. As instâncias ordinárias foram claras em especificar a
existência de todos os elementos necessários à condenação pela prática de ato de improbidade administrativa,
inclusive no que diz respeito ao elemento anímico vetor
da conduta perpetrada pelos agentes condenados.

RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA

2. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do
agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo
menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp
479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010), circunstância que restou devidamente comprovada nos autos.
(julgado em 27/2/2018)

AGRAVANTE: M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS E
OUTROS

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 409.591 PB (2013/0342513-0)

ADVOGADO: SALO DE CARVALHO E OUTRO(S) - RS034749

RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.286.783 - RS
(2011/0241410-6)

AGRAVADO: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS
www.tce.es.gov.br

ADVOGADOS: WALTER DE AGRA JUNIOR E OUTRO(S) PB008682 ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO - PB013264
AGRAVADO: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS

ADVOGADO: JOÃO PINTO BARBOSA NETO - PB008916
AGRAVADO: VERTEX CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA
AGRAVADO: FABRICIO RAMALHO CAVALCANTI
ADVOGADO: CLÁUDIO BASÍLIO DE LIMA E OUTRO(S) PB009313
AGRAVADO: ARCO-ÍRIS CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA
ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS SE000000M
INTERES.: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO
QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ATO ÍMPROBO E DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática
que, por sua vez, julgara recurso interposto contra deciSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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sum publicado na vigência do CPC/73.
II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de
origem manteve sentença que, por sua vez, julgara improcedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo agravante, na qual postula, com fundamento nos arts.
9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, a condenação dos ora agravados pela prática de atos de improbidade administrativa, consubstanciados em irregularidades em procedimentos licitatórios, realizados pelo Município de Assunção/PB, para execução de obras custeadas com verbas
oriundas de convênio firmado com o Ministério das Cidades.

culpa grave, vale também registrar o que preleciona Fábio Medina Osório sobre o elemento subjetivo do ato
culposo de improbidade administrativa. Vejamos:
[...] culpa grave resulta da alta violação dos deveres objetivos de cuidado. Não tratamos, com efeito, de uma falta de observância qualquer dos deveres de uma boa administração, mas de enganos grosseiros, da culpa manifesta e graduada em degraus mais elevados, à luz da
racionalidade que se espera dos agentes públicos e de
padrões objetivos de cuidados. (Teoria da Improbidade
Administrativa, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 246-247).

III. Em se tratando de improbidade administrativa, é
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ
considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º
e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa
grave, nas do artigo 10” (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, Documento: 61172580 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 16/11/2017 Página 1 de 2 Superior Tribunal de
Justiça DJe de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp
1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; REsp 1.273.583/SP,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
31/03/2014. (julgado em 7/11/2017)

Nota-se, então, que o art. 28 da LINDB está em consonância com entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Na mesma linha do entendimento do STJ a respeito da

Sobre essa entrega, importante ressaltar que na defesa

Assim, é como se o art. 28 dissesse que o agente público
somente responde em caso de dolo ou culpa grave. Desse modo, entendo que não está configurado no presente
caso dolo e/ou erro grosseiro que autorize a determinação de instauração de tomada de contas especial., pois
a agente não foi responsável pela elaboração dos preços
estimados da contratação e efetuou o pagamento após
ateste do fiscal do contrato que confirmou que a entrega
do sistema ao contratante.
Por fim, quanto à recomendação da Secont de transferência de tecnologia do software, conforme previsto no
item 3.31, alínea “h” do referido Edital, a única obrigação imposta à contratada foi a de fornecer, durante a
execução contratual, os códigos fonte atualizados, quando requisitados. Insta frisar que a entrega foi formalizada por meio da Ata de entrega do sistema IONEWS (fls.
966/967).

www.tce.es.gov.br

apresentada pelo senhor Everton Correa às fls. 445/446,
ele aduz que “após analisar e constatar que o código fonte apresentado era realmente verdadeiro, o REQUERENTE assinou a Ata, DOC05 às folhas 86/87, que culminou
com a entrega definitiva do Sistema IOES”.
Mais adiante alega que atestou a nota fiscal emitida pela
contratada, somente após a entrega definitiva, atestando que o serviço referente a nota foi executado conforme o nível de satisfação esperado.
O defendente Everton Correa alega ainda que o não
cumprimento do item 3.31, letra h do edital foi superado
pelo acordo celebrado entre o DIO-ES e a empresa contratada, in verbis:
[...]
De fato, o sistema ofertado atendia todos os requisitos
funcionais e após a implantação, manteve-se com ótimo
desempenho, prova disso é que até a presente data continua em pleno funcionamento. Porém, a CONTRATADA
não cumpriu o
item 3.31, letra h do Edital. Mas o não cumprimento desse item havia sido superado justamente pelo acordo celebrado entre a Diretora Presidente e a CONTRATAD. E foi
com base nesse acordo que o REQUERENTE decidiu por
atestar a nota fiscal referente ao pagamento da contratação do sistema IOES.
[...]
Portanto, entendo que o pagamento autorizado pela diretora presidente ocorreu amparada do ateste do fiscal
do contrato.
Deste modo, considerando que a transferência de propriedade do software não é medida justificável, em razão de não constar no Edital, entendo prudente que essa
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018

219

ATOS DA 1a CÂMARA

medida seja adotada nas próximas contratações de objeto semelhante.
Neste contexto, afasto a irregularidade indicada nesse
tópico por entender que no presente caso não foi configurado o aludido sobrepreço e, por conseguinte, afasto
a eventual responsabilização do senhor Everton Correa
e da senhora Mírian Scárdua, vez que suas condutas foram respaldadas pela área técnica competente daquela
autarquia, o que afasta de pronto a presença de dolo ou
erro grosseiro em suas respectivas atuações.
Todavia, por considerar satisfatórias as informações
prestadas pela defesa, deixo de acolher a sugestão da
área técnica pela determinação de instauração de Tomada de Contas Especial.
Entretanto, como medida pedagógica, entendo por enviar recomendação à atual gestão para que inclua nos
editais e contratos respectivos cláusulas que garantam
ao DIO/ES a propriedade intelectual dos produtos e softwares desenvolvidos pelas empresas contratadas.
II.2.3 Ausência de apresentação de planilhas de formação de preços (item “c” da Manifestação Técnica 01020/2016-7 corroborada pela ITI 01008/2016-6 e
item 2.3 da ITC 04639/2017-1)
Base legal: art. 7º, § 2º, II da Lei 8.666/93
Responsáveis: Everton Correa Lopes – Analista de Sistemas
Mirian Scárdua - Diretora Presidente do DIO/ES
Segundo a área técnica, a Administração não elaborou,
na fase interna da licitação, nem mesmo exigiu das licitantes, a apresentação de planilha de formação de preços detalhada, aptas a demonstrar a composição de custos unitários. Tal fato seria uma inobservância ao art. 7º,

§ 2°, II, da lei 8.666/93.
Instado a se manifestar, o Sr. Everton alegou em síntese
que durante a auditoria realizada pela SECONT, entre os
meses de março e abril de 2015, os auditores visitaram
cada setor do DIO/ES e entrevistaram individualmente cada servidor e o resultado final foi que os auditores
concluíram que de fato o sistema atendia as demandas
do DIO/ES. Afirma no Relatório Preliminar e no Relatório
Conclusivo da SECONT, não houve registros que colocassem em chegue as funcionalidades do sistema. Por fim,
solicita seja rejeitada a imputação que lhe é feita no presente processo.
A Diretora Presidente, Sra. Mirian Scárdua por sua vez,
alegou que por tratar-se de pregão eletrônico, regido pela Lei n° 10.520/2002, destinado à aquisição de bens e
serviços comuns, o Anexo II do Edital, referente à Proposta Comercial apenas exigia que a empresa proponente preenchesse com os valores cheios dos itens relacionados, não fazendo menção em qualquer lugar do edital
sobre a necessidade da decomposição do preço.
No que tange a este ponto, a NTI opina pela manutenção
da irregularidade pelo descumprimento ao art. 7º, § 2º,
II da Lei 8666/93.
Primeiramente, em sede de prejudicial de mérito, conforme demonstrado no item II.1 deste voto, cumpre-me
discordar quanto à individualização da responsabilidade
da Diretoria Presidente, a fim de buscar coerência com o
que venho defendendo nesta Corte de Contas acerca da
matriz de responsabilidades.
Vislumbro nos presentes autos que à Presidente foi imputada responsabilidade de maneira objetiva, em dissonância com o entendimento prevalente deste Tribunal,
www.tce.es.gov.br

uma vez que, neste caso, especialmente, por se tratar
de ato corriqueiro concernente à fase interna do procedimento licitatório, cujas peculiaridades não cabem ao
gestor se imiscuir, entendo que agiu o mesmo sob a tutela da confiança, sem, contudo, ter concorrido com culpa para a consecução da irregularidade.
O que se precisa saber especificamente é se o ex-gestor
contribuiu de alguma forma para a perpetração da irregularidade aqui apontada. À presidente foi imputada à
seguinte conduta: “Homologar em todos os termos os
procedimentos contidos nos autos” (Manifestação Técnica 01020/2016-7).
Verifica-se que os atos finais de homologação e de adjudicação, no bojo de um processo licitatório são sempre afetos à autoridade superior, razão pela qual a Presidente do DIO os praticou. Contudo, não se pode inferir
que somente desse fato, deve ser responsabilizado, posto tratar-se de ato normalmente executado no âmbito da
Administração Pública.
Entendo que o ato de homologação e adjudicação não
tem o condão, de por si só, atribuir responsabilidade imediata. Num trecho de uma decisão (Acórdão 2740/2008),
assim manifestou o TCU:
“62. É bem verdade que cabe à autoridade competente
pela homologação verificar a legalidade dos atos praticados, circunstância que jamais pode ser esquecida. Porém, se não havia no processo licitatório ilegalidade que
manifestamente o maculasse, imperceptível à análise de
um homem médio, e, ainda, se nos presente autos inexistem evidências de que o Sr... haja obrado com má-fé,
dolo e ou com culpa, em qualquer de suas modalidades,
afigura-se, a nosso sentir, impossível que lhe impute débito e que lhe comine multa”.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Assim, considero que as atividades afetas à licitação devem ser de responsabilidade de quem acompanha e dirige o procedimento, que na hipótese destes autos nos
remete à CPL.
Desse modo, entendo que razões persistem para que a
presente irregularidade não se mantenha maculando as
contas da Diretora Presidente e cito como precedente
desta Corte de Contas o Acórdão TC 543/2016 – Plenário, uma vez que destaco a ausência de qualquer ação
ou omissão da Presidente do DIO para a consecução da
falha apresentada pela auditoria neste item, o que demonstra a ilegitimidade passiva da mesma por ausência de elementos de responsabilização, ante a tese da
responsabilidade subjetiva, devidamente explicitada na
doutrina e na jurisprudência.
Quanto ao mérito da presente irregularidade, a Lei nº
8.666/1993 estabelece, de forma expressa, que tanto o
projeto básico da licitação quanto o demonstrativo do
orçamento estimado em planilhas de quantitativos e
custos unitários devem constituir partes integrantes do
edital (art. 40, § 2º, incisos I e II).
Inicialmente, percebe-se que não se trata de exigência
meramente formal ou que não mereça observância, a
existência de planilhas com demonstrativo de custo unitário, confere segurança à Administração, de modo que
em que pese sua ausência seja insuficiente para macular as contas do gestor, imperioso determinar que os serviços contratados sejam sempre planilhados, inclusive
com a demonstração dos custos unitários.
No entanto, conforme pontuado pela responsável em
sua justificativa, na modalidade pregão, a exigência é relativizada. Nesse sentido, é o que reza os artigos 3º, I e
II, da Lei n.º 10.520/02, e 8º, II, do Decreto Federal n.º

3.555/2000, in verbis:
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências
de habilitação, os critérios de aceitação das propostas,
as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
III – dos autos do procedimento constarão a justificativa
das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem
apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão
ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços
a serem licitados; e
[...]
Art. 8º A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:
II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado,
considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo
de execução do contrato;

114/2007 – Plenário, do Tribunal de Contas da União, in
verbis:
Sumário:
REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS EM PREGÃO ELETRÔNICO PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A. CONCESSÃO DE CAUTELAR,
INAUDITA ALTERA PARS, DETERMINANDO A SUSPENSÃO
DO CERTAME. CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL
DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA APRESENTADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA. DETERMINAÇÕES.
1. Na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários
não constitui um dos elementos obrigatórios do edital,
devendo estar inserido obrigatoriamente no bojo processo relativo ao certame. Ficará a critério do gestor, no
caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir esse orçamento no edital ou de informar, no ato convocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os meios para obtê-lo.
2. Comprovadas as vantagens para a Administração, e
tendo em vista os princípios da economicidade e da eficiência, admite-se a combinação de aquisição de serviços
com alienação em um único procedimento licitatório.

Assim, diz o art. 3º, III, que o orçamento detalhado deve integrar o procedimento, não sendo (em primeira leitura) obrigatória a sua divulgação juntamente com o instrumento convocatório.

3. Peculiaridades inerentes ao objeto licitado podem justificar a exigência da Administração em acompanhar a
fase inicial de execução do contrato. Não há se falar em
limitação à competitividade ou violação da igualdade
entre os licitantes visto tratar-se de medida que visa o
atendimento e a satisfação do interesse da Administração. (grifou-se)

Nesse sentido, transcrevemos o sumário do Acórdão nº

Desse modo, em se tratando de Pregão, existe a neces-

www.tce.es.gov.br
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sidade de confecção do respectivo Termo de Referência,
o qual deve ser publicado como anexo I do edital do certame, ocorre que, não subsiste a exigência de que a planilha de quantitativos e preços unitários componha o
edital, não se constituindo por si só em irregularidade.
No Processo TC 2683/2012-3, na forma do voto da Relatora Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, esta Corte de Contas afastou tal irregularidade. Segue trecho do Acórdão 00150/2018-5:
“[...]
9)
Edital sem anexos necessários (item 2.9 da ITC
02796/2017-9)
Quanto à irregularidade consubstanciada em edital sem
anexos necessários, divirjo do opinamento técnico e do
Ministério Público de Contas e entendo pelo afastamento da irregularidade.
A suscitada irregularidade caracterizar-se-ia pela ausência, no Edital do Pregão n.º 17/2011, dos anexos referentes ao projeto básico e ao orçamento dos preços unitários, o que afrontaria ao disposto no artigo 40, §2º, I e II,
da Lei n.º 8.666/93.
Ocorre que, conforme pontuado pelos responsáveis em
suas justificativas, na modalidade pregão, a exigência
é relativizada. Não há a necessidade de pré-existência
de termo de referência, o qual pode ser substituído, no
Anexo I do Edital, por documento que contenha os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela
Administração Pública.
Além disso, não subsiste a exigência de que a planilha de
quantitativos e preços unitários componha o edital, bastando que a mesma integre o procedimento licitatório.
É o que resta previsto nos artigos 3º, I e II, da Lei n.º

10.520/02, e 8º, II, do Decreto Federal n.º 3.555/2000,
in verbis:

deral 3.555/2000, em linha com os incisos I e II do art. 3º
da Lei do Pregão, Lei 10.520/02. [...]

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

Agora quanto à planilha de preços, de acordo com a Lei
8.666/93, esta é componente do projeto básico e integra o edital, para que seja conhecida por todos, a teor do
que determina o art. 40, § 2º, II, da Lei 8.666/93.

I - a autoridade competente justificará a necessidade de
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências
de habilitação, os critérios de aceitação das propostas,
as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
Art. 8º A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:
II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado,
considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo
de execução do contrato;
A própria área técnica, na Instrução Técnica Conclusiva
n.º 02796/2017-9, também reconhece que não há exigência legal. Vejamos:
“Sem qualquer controvérsia, na licitação modalidade
pregão existe a necessidade de confecção do respectivo Termo de Referência, o qual deve ser publicado como
anexo I do edital do certame, devendo conter elementos
capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os
preços praticados no mercado, a definição os métodos, a
estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato. É como prevê o inciso II do art. 8º do Decreto Fewww.tce.es.gov.br

Entretanto, no âmbito do Pregão, a questão é diferente. Diz o art. 3º, III, que o orçamento detalhado deve integrar o procedimento, não sendo (em primeira leitura)
obrigatória a sua divulgação juntamente com o instrumento convocatório”.
Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União também consolidou o entendimento de que o orçamento estimativo em planilhas e preços unitários não
constitui um dos anexos obrigatórios do edital, sendo
necessário apenas que tal documentação componha o
processo administrativo respectivo. Vale colacionar acórdão que ilustre o entendimento esposado:
REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS EM PREGÃO ELETRÔNICO PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A. CONCESSÃO DE CAUTELAR,
INAUDITA ALTERA PARS, DETERMINANDO A SUSPENSÃO
DO CERTAME. CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL
DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA APRESENTADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA. DETERMINAÇÕES. 1. Na licitação
na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários não constitui
um dos elementos obrigatório do edital, devendo estar
inserido obrigatoriamente no bojo processo relativo ao
certame. Ficará a critério do gestor, no caso concreto,
a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir
esse orçamento no edital ou de informar, no ato conSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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vocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os
meios para obtê-lo. 2. Comprovadas as vantagens para
a Administração, e tendo em vista os princípios da economicidade e da eficiência, admite-se a combinação de
aquisição de serviços com alienação em um único procedimento licitatório. 3. Peculiaridades inerentes ao objeto licitado podem justificar a exigência da Administração
em acompanhar a fase inicial de execução do contrato.
Não há se falar em limitação à competitividade ou violação da igualdade entre os licitantes visto tratar-se de medida que visa o atendimento e a satisfação do interesse
da Administração. (TCU; Processo 023.782/2006-4; Acórdão 114/2007 – Plenário; Relator Min. Benjamin Zymler;
Julgado em 07/02/2007)
No caso debatido nos autos, a Administração Pública realizou avaliação média de preços de mercado, considerando, na ocasião, orçamentos apresentados por empresas que eventualmente poderiam ser interessadas em
participar do certame.
Sustenta a área técnica que a irregularidade se evidencia
pela conclusão de que a avaliação seria falha, pois o Município desconsiderou, quando da fixação do preço médio da licitação, valores alcançados em contratações anteriores ou cotações apresentadas pelas empresas a particulares, o que tornaria a conclusão mais próxima ao valor praticado no mercado.
Entendo que a conclusão da análise técnica não deve
prosperar, já que, reconhecidamente, o procedimento
legal foi cumprido. De fato, foi realizada pesquisa de preços de mercado. Obviamente, se mais critérios de comparação forem utilizados, mais precisa será a conclusão
alcançada, mas o fato de não terem sido observados todos os parâmetros de comparação elencados pelo cor-

po técnico não desqualifica o cumprimento da formalidade legal.

zão por que não deve prosperar a presente Representação.”

Da mesma forma, observo que a alegada inadequação
do Termo de Referência não merece prosperar. A despeito de, aparentemente, ser observada limitação na descrição dos itens licitados, tal limitação não comprometeu
a participação dos interessados em concorrer e não houve indicativo de prejuízo ao erário público.

Posto isso, considerando que, de fato, a Administração
não exigiu das licitantes, a apresentação de planilha de
formação de preços detalhada, mas que a defesa trouxe esclarecimentos suficientes para elidir a falha apontada, uma vez que no âmbito do Pregão, a questão é diferente, pois, na forma do disposto no art. 3º, III da Lei
10520/2002, o orçamento detalhado deve integrar o
procedimento, não sendo (em primeira leitura) obrigatória a sua divulgação juntamente com o instrumento convocatório, entendo por acatar as justificativas, afastando
a irregularidade constante deste tópico.

Logo, pelo exposto, concluo pelo afastamento da irregularidade.
[...]”
No mesmo sentido, esta Corte de Contas, por meio do
Acórdão TC 299/2016 – Segunda Câmara, exarado nos
autos do TC 7664/2015 de Relatoria do Conselheiro Domingos Augusto Taufner, julgou improcedente a representação pelo fato de que, em se tratando de Pregão, é
decisão discricionária do gestor constar ou não no edital
o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e
preços unitários:
“[...]
Ademais, quanto à alegação de que não constaria no Termo de Referência do edital o preço médio dos serviços,
o que afrontaria ao artigo 8º, inciso II, do Decreto Federal nº. 3.555/2000 encampo o posicionamento exarado
pelo Núcleo de Cautelares, que é decisão discricionária
do gestor constar ou não no edital o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não
havendo obrigatoriedade.
Deste modo, conclui-se que a irregularidade aduzida pela Representante, que teria sido cometida pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio no âmbito do Edital do
Pregão Presencial nº. 035/2015, não foi constatada, rawww.tce.es.gov.br

Ademais, verifica-se também que a ausência das planilhas na formação de preços não impediu ofertas dos interessados/proponentes/convidados, na fase de coleta
de preços ou da realização do certame. Tampouco se verificou, ou fora apontado em fiscalização, comprometimento na prestação dos serviços contratados.
Acompanhando o entendimento doutrinário e jurisprudencial acima explicitado entendo que razões persistem
para que a presente irregularidade não se mantenha maculando as contas analisadas. Diante do exposto afasto
a irregularidade.
II.2.4 Renovação contratual sem a devida pesquisa de
preços (item “c” da Manifestação Técnica 01020/20167 corroborada pela ITI 01008/2016-6 e item 2.43 da ITC
04639/2017-1)
Base legal: art. 57, § 2º da Lei 8.666/93 e princípio da
economicidade
Responsáveis: Patrícia Rosário Elias - Chefe do Núcleo
de TI
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Segundo consta dos autos, o DIO/ES celebrou o Termo Aditivo ao Contrato n° 006/2013 sem realizar qualquer pesquisa de preços. A responsável apontada pela área técnica é a senhora Patrícia Rosário Elias (CPF nº
074.138.997-52), que autorizou a celebração do segundo termo aditivo sem realizar pesquisa de mercado no
que diz respeito à vantajosidade do preço do serviço de
suporte (fl. 988 e 1015 do Proc. 61710415/2013).
Em defesa, a responsável refuta a irregularidade sob a
alegação de que adotou todos os procedimentos para
respaldar a prorrogação contratual.
Por sua vez, após análise da defesa, a área técnica, na
análise conclusiva, sugeriu o afastamento da responsabilidade:
[...]
Em relação ao 2º termo aditivo, sugerimos afastar a
responsabilidade da Sra. Patrícia Rosário Elias e atribuir a responsabilidade à Sra. Miriam Scárdua que aceitou uma repactuação de apenas 5% do valor contratado quando a Sra. Patrícia Rosário Elias se manifestou
pela repactuação em 30% nos moldes da repactuação
obtida no Contrato de Mato Grosso ou na modificação
da forma de contratação do suporte técnico conforme
mencionado.
Assim, foi sugerido a exclusão da responsabilidade da
responsável Patricia Rosário Elias, por entender que adotou todos os procedimentos visando uma repactuação
de preços. Por sua vez, requer que a responsabilidade
em relação a este tópico recaia em face da Sra. Diretora
Presidente por ter aceitado uma repactuação nos moldes de 5% do valor contratado.
Ora, entendo que de fato, a responsabilidade da Sra. Pa-

trícia deve ser excluída, uma vez que demonstrou que foi
diligente ao tentar repactuar o preço e, ademais, para o
presente caso, não houve reajuste, tendo a contratada
mantido o preço anteriormente praticado.
Porém, concessa venia, não há que se falar em imputação de responsabilidade à Sra. Mirian Scárdua, uma vez
que não foi citada para se defender a respeito da presente irregularidade, o que significa, na prática ausência
do exercício do direito líquido e certo da ampla defesa.
Assim, se ela jamais foi notificada pessoalmente a prestar informações ou a exibir documentos novos ou a defender-se em relação a este item, não há como responsabilizá-la, sob pena de afronta à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, previstos em nossa Carta Magna, dentre os direitos e garantias fundamentais, e
norteadores do estado de direito.
Diante do exposto, acompanho em parte a área técnica e
quanto a este item afasto a responsabilidade da Sra. Patrícia Rosário Elias.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo
inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), discordando do entendimento
da área técnica e do MPEC apresento à Câmara a seguinte DELIBERAÇÃO que ora submeto à sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
1626/2017, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
www.tce.es.gov.br

da 1ª Câmara:
1.1. Julgar improcedente a Representação, nos termos
do art. 95, inciso I c/c art. 99, § 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012 e art. 178 c/c 329, § 3º do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
1.2. Acolher as razões de defesa apresentadas pelos responsáveis, Srs. Everton Correa Lopes, Patrícia Rosário
Elias e Mirian Scárdua e, consequente afastamento das
seguintes irregularidades, conforme fundamentado neste voto:
1.2.1. Estimativa de preços em desconformidade com o
objeto contratado (item 2.2.1 deste voto);
1.2.2. Discrepância entre o preço contratado e o preço
do mercado (item 2.2.2 deste voto);
1.2.3. Ausência de apresentação de planilhas de formação de preços (item 2.2.3 deste voto);
1.2.4. Renovação contratual sem a devida pesquisa de
preços (item 2.2.4 deste voto);
1.3. RECOMENRDAR com amparo no art. 1º, Inciso XXXVI, da LC 621/2012 e Art. 206, § 2º, da Resolução TC
261/2013, ao atual Diretor Presidente do DIO/ES:
1.3.1. que, nas próximas contratações, efetue levantamentos de preços mantendo a mais estreita conformidade com o objeto definido no Projeto Básico;
1.3.2. que a atual gestão inclua nos editais e contratos
respectivos cláusulas que garantam ao DIO/ES a propriedade intelectual dos produtos e softwares desenvolvidos
pelas empresas contratadas.
1.4. Dar CIÊNCIA às partes; e
1.5. Após as formalidades legais, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018

224

ATOS DA 1a CÂMARA

3. Data da Sessão: 08/08/2018 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Responsável: ANDREIA PEREIRA CARVALHO, SUELI PASSONI TONINI, ALBERTONE

termos:

4. Especificação do quórum:

SANT ANA PEREIRA

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULAR COM
RESSALVAS – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), exercício de 2016, sob a responsabilidade dos seguintes responsáveis: Sueli Passoni Tonini
(01/01/2016 a 17/03/2016), Albertone Sant’ana Pereira (18/03/2016 a 19/06/2016) e Andreia Pereira Carvalho (22/06/2016 a 31/12/2016).

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 1010/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05797/2017-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, sob a responsabilidade da senhora Sueli Passoni Tonini (01/01 a 17/03) senhor Albertone Sant’ana Pereira (18/03 a 19/06) e senhora Andreia
Pereira Carvalho (22/06 a 31/12), ordenadores de despesas, no exercício de suas funções administrativas referente ao exercício de 2016.
A documentação foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Contas, conforme Relatório Técnico
00835/2017-1 (evento 62), sugerindo a citação dos responsáveis, para apresentar justificativas e/ou documentos apontados no referido relatório contábil, através da
Instrução Técnica Inicial 01303/2017-1 (evento 64).
Em atenção aos Termos de Citação 02300/2017-8;
02301/2017-2 e 02302/2017-7 (eventos 67/69), os gestores encaminharam os documentos e justificativas
(eventos 76/77), as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 02751/2018-1 (evento 82), recomendando o julgamento pela regularidade com ressalva, nos seguintes
www.tce.es.gov.br

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas da Sra. Sueli Passoni Tonini, Sr. Albertone
Sant’ana Pereira e da Sra. Andreia Pereira Carvalho, em
função dos apontamentos descritos nos itens 2.3 (divergência em bens em almoxarifado) e 2.4 (divergência em
bens móveis), na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de
ordenador de despesas do Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
03348/2018-9 (evento 86) e manifestou-se de acordo
com a área técnica.
II

FUNDAMENTOS

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do MinistéSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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rio Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, sob a responsabilidade da senhora Sueli Passoni Tonini (01/01 a 17/03) senhor Albertone Sant’ana
Pereira (18/03 a 19/06) e senhora Andreia Pereira Carvalho (22/06 a 31/12), no exercício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 2016, nos termos
do inciso II, do art. 84, da Lei Complementar Nº 621, 8 de
março de 2012, dando quitação aos responsáveis, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Michela Morale
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 1011/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03518/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

UG: CMAC - Câmara Municipal de Afonso Cláudio

2. Unânime.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

3. Data da Sessão: 08/08/2018 – 25ª Sessão Ordinária da

Responsável: NILTON LUCIANO DE OLIVEIRA
www.tce.es.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO – EXERCÍCIO
DE 2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Trata-se da Prestação de Contas da Câmara Municipal de
Afonso Cláudio, relativa ao exercício de 2017, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Nilton Luciano de Oliveira.
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00151/2018-1 (evento 44), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 02785/2018-9 (evento 45), nos seguintes termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta do presidente da Câmara Municipal de Afonso Claudio, sob a responsabilidade do Sr. Nilton Luciano de Oliveira, 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. Nilton Luciano
de Oliveira, no exercício de 2017, na forma do artigo 84
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018

226

ATOS DA 1a CÂMARA

da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas se pronunciou no mesmo sentido, como se lê no Parecer PPJC 03330/2018-9 (evento 49), da lavra do procurador Luciano Vieira.
II

FUNDAMENTOS

pal de Afonso Cláudio, sob a responsabilidade do senhor Nilton Luciano de Oliveira, 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.

ACÓRDÃO TC- 1012/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07567/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: HINSG - Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória

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.

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Relator: Marco Antônio da Silva

2. Unânime.

Responsável: NELIO ALMEIDA DOS SANTOS

3. Data da Sessão: 08/08/2018 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

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 coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2016 REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÕES - QUITAÇÃO – CIÊNCIA - ARQUIVAR.

III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Câmara Munici-

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - HINSG,
relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Nélio Almeida dos Santos, ordenador de despesas.
A área técnica, através do NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 02320/2018-3, opinou
pela regularidade com ressalva das contas e determinações.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, mediante
Parecer 03001/2018-4, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - HINSG, relativa ao exercício de 2016, em comento, necessário é sua
análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.

lio Almeida dos Santos, relativamente ao exercício de
2016, com base no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção da irregularidade 2.1 desta instrução.

DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas da HINSG, ou a quem lhe vier a
substituir, para que:

Da análise dos autos, constato que a área técnica opinou
pela regularidade com ressalva das contas do Sr. Nélio
Almeida dos Santos, com expedição de determinações.

•
Efetue os ajustes necessários para adequar os
registros contábeis e patrimoniais, relativos aos bens
móveis e em almoxarifado, à real situação da entidade;

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 02320/2018-3, verbis:

•
Encaminhe nota explicativa, junto à prestação
de contas anual do exercício corrente, informando as
providências tomadas e os ajustes realizados. – g.n.

[...]
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - HINSG, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Nélio Almeida dos Santos.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.1
DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DOS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O VALOR DOS INVENTÁRIOS DE BENS MÓVEIS E EM ESTOQUES. (ITEM 3.2.2
DO RTC 979/2017-7).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA
a Prestação de Contas do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - HINSG, sob a responsabilidade do Sr. Né-

Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, nos termos
do Parecer 03001/2018-4.
Desta feita, efetivamente, verifico estar correto o posicionamento da área técnica e do douto representante do
Parquet de Contas que manifestaram, no mesmo sentido, pela regularidade com ressalva das contas do Sr. Nélio Almeida dos Santos, sob o aspecto técnico-contábil,
em razão da mantença da irregularidade inserta no item
2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O VALOR DOS INVENTÁRIOS DE BENS MÓVEIS E EM ESTOQUES. (ITEM 3.2.2 DO
RTC 979/2017-7), ainda que sem o condão de macular
as contas.

[...]
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
[...]
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva,
o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência. g.n.
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual devem as contas serem
julgadas regulares com ressalva, com expedição de determinações.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1.ACÓRDÃO

[...]

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

Art. 84. As contas serão julgadas:

1.1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de

Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:

www.tce.es.gov.br
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Contas Anual do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - HINSG, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Nélio Almeida dos Santos, ordenador
de despesas, em razão da mantença do indicativo de irregularidade 2.1 da ITC, ainda que sem condão de macular as contas, na forma dos artigos 84, II e 86, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a devida
quitação;
1.2. EXPEDIR determinações ao atual ordenador de
despesa do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória HINSG, nos seguintes termos:
1.2.1. Efetue os ajustes necessários para adequar os registros contábeis e patrimoniais, relativos aos bens móveis e em almoxarifado, à real situação da entidade;
1.2.2. Encaminhe nota explicativa, junto à Prestação de
Contas Anual do exercício corrente, informando as providências tomadas e os ajustes realizados.
1.3. Dar ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/08/2018 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (relator).
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO CONVOCADO

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Preços visando a “eventual contratação de instituição/
empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e assessoria para realização de programa de formação continuada, organização de evento educacional e
elaboração de documento técnico educacional para profissionais da Secretaria Municipal de Educação, objetivando cumprir as determinações legais vigentes da área
educacional e manter seu quadro funcional devidamente qualificado e atualizado, conforme quantidades e especificações técnicas contidas no Termo de Referência”,
pelo valor global de R$ 551.000,00.

ACÓRDÃO TC- 1589/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Por meio Decisão Monocrática TC 498/2018-4, este Relator determinou a notificação do responsável, para se
se manifestar sobre as supostas irregularidades no prazo de 05 (cinco) dias, o que foi devidamente atendido,
com a juntada de justificativas (doc. 336/2018, evento
processual 10).

Processo: 02774/2018-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Representante: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Responsável: ALENCAR MARIM
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco – Representação - APLICAR MULTA - NOTIFICAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata de Representação proposta pelo senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, acerca de indícios de irregularidades no Pregão Presencial nº 60/2017,
realizado pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, cuja abertura estava prevista para o dia 04 de janeiro de 2018 e que tem por cujo objeto Registro de
www.tce.es.gov.br

Em seguida, a Secex de Educação e Segurança – SecexSES – proferiu a Manifestação Técnica 00293/2018-6,
propondo o indeferimento cautelar, a tramitação do processo no rito ordinário bem como a oitiva da parte.
Acolhendo o opinamento técnico, proferi voto de que resultou a Decisão 1374/2018, cujo conteúdo se transcreve:
1. Conhecer a Representação, nos termos do art. 177,
c/c 186 da Resolução TC 261/2013;
2. Indeferir a cautelar requerida, visto que não restaram
demonstrados os requisitos gerais autorizadores para concessão da medida cautelar (fumus boni iuris e
periculum in mora);
3. Determinar que os autos passem a tramitar sob o rito
ordinário face à ausência dos pressupostos constantes
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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do artigo 306 do RITCEES, e sejam remetidos à área
técnica para regular instrução, com tramitação preferencial de acordo com o art. 264, inc. IV do RITCEES;
4.Notificar o Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, senhor Aencar Marim, para oitiva, na forma do
art. 307, §3º do RITCEES, a fim de encaminhar a esta Corte os autos do procedimento licitatório e eventuais processos apensos, na íntegra, bem como para
que informe a fase na qual se encontra o certame, no
prazo de 10 (dez) DIAS;
5. Notificar o Representante da presente decisão, na
forma do art. 307, § 7º do RITCEES;
Expedido ofício ao Senhor Alencar Marim e juntado o AR,
o Despacho 36126/2018-5 informa que nenhum documento foi protocolado em cumprimento à Decisão desta
Corte, o que motivou a Decisão Monocrática 1236/20181, em que determinei a CITAÇÃO do senhor Alencar Marim, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentar as justificativas que julgar pertinentes face ao não
atendimento à Decisão 1374/2018 Primeira Câmara; assim como sua NOTIFICAÇÃO para no mesmo prazo, encaminhar a esta Corte cópia dos autos do procedimento
licitatório, na íntegra, bem como para que informasse a
fase na qual se encontrava o certame, alertando-o quanto às consequências do descumprimento desta Decisão,
em especial quanto à sanção de multa prevista no art.
135, inc. IV e § 1º da Lei Complementar 621/2012.
Novamente o prazo foi esgotado sem que o agente responsável atendesse à decisão, conforme informa o despacho 50474/2018 do Núcleo de Controle de Documentos (evento 36).

Foram então os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou por meio do parecer 4853/2018 opinando pela aplicação de multa ao responsável, ante a sua inércia em cumprir a determinação dessa Corte de Contas, bem como por notificá-lo,
para que, no prazo de 15 dias improrrogáveis, encaminhe a esse Tribunal “os autos do procedimento licitatório e eventuais processos apensos, na íntegra, bem como para que informe a fase na qual se encontra o certame”, alertando-o quanto às consequências do descumprimento, em especial quanto ao cabimento da aplicação de nova multa.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A narrativa dos fatos deste processo evidenciam o desatendimento pelo jurisdicionado de determinação deste
Tribunal, necessária à função do controle.
A Lei Orgânica desta Corte contém disposição sancionadora para esta situação, prevista no artigo 135, verbis:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal
de Contas;
Daí resulta, portanto, decisão plenamente vinculada por
parte deste órgão de controle, no sentido de aplicar a lei
ao caso concreto, aplicando multa ao responsáveil, bem
como reiterando a determinação de remessa de cópia
do processo, conforme proposta do Ministério Público
de Contas.
www.tce.es.gov.br

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho o entendimento
contido no Parecer 4853/2018 do Ministério Público de
Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos na 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator:
1.1 Aplicar multa ao Prefeito Municipal, Senhor Alencar Marim, por não atendimento no prazo fixado e sem
causa justificada, à Decisão 1374/2018 deste Tribunal de
Contas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
1.2 Notificar o Senhor Alencar Marim para que, no prazo de 15 dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal os autos do procedimento licitatório – pregão presencial 60/2017 - e eventuais processos apensos, na íntegra, bem como para que informe a fase na qual se encontra o certame, alertando-o quanto às consequências
do descumprimento, em especial quanto ao cabimento
da aplicação de nova multa.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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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 SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 1592/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06219/2018-1
Classificação: Agravo
UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: Vereador (ES, Ponto Belo, ROBERTO VIEIRA
DE JESUS), Vereador (ES, Ponto Belo, ROGERIO MOURA
DE OLIVEIRA), Vereador (ES, Ponto Belo, CONRADO DOS

SANTOS MENDES), ANTONIO WILSON FIOROT, EDINALIA
SILVA DE ALMEIDA
Recorrente: JULIANA SILVA DE ALMEIDA ZIVIANI, JANAINA SILVA DE ALMEIDA, FABIO SILVA DE ALMEIDA, JOSE
AVILA DE ALMEIDA
Procuradores: BRUNO MARTINS DE ANDRADE (OAB:
12866-ES), DINAH PATRICIA RIBEIRO GAGNO (OAB:
313B-ES), JOSE MARIA RAMOS GAGNO (OAB: 1415ES), LEONARDO PICOLI GAGNO (OAB: 31456-DF, OAB:
10805-ES), LUCIANO PICOLI GAGNO (OAB: 13022-ES),
MARIA AMALIA DE REZENDE FIOROT (OAB: 11107-ES),
VITOR VICENTE GUANANDY (OAB: 21789-ES), JORGE
FERNANDO PETRA DE MACEDO (OAB: 7152-ES), OTAVIO
AUGUSTO COSTA SANTOS (OAB: 9710-ES)
AGRAVO – PREFEITURA DE PEDRO CANÁRIO – 2018 CONHECIMENTO - PROVIMENTO – REFORMAR Decisão
Monocrática 1189/2018 (TC 2745/2016) - PRORROGAR
PRAZO POR MAIS 30 DIAS – NOTIFICAR PARA JUNTADA
DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RELATÓRIO
Tem-se sob exame, recurso de Agravo interposto por Juliana Silva de Almeida Ziviani, Janaina Silva de Almeida,
José Ávila de Almeida e Fábio Silva de Almeida, por seu
advogado, em face da Decisão Monocrática 1189/2018,
prolatada nos autos do processo TC 2745/2016, que
negou a prorrogação de prazo pleiteada pelos ora agravantes.
Em breve exame daqueles autos, verifica-se que os agravantes foram chamados ao processo por força da Deciwww.tce.es.gov.br

são Monocrática 01988/2017-8 para apresentarem justificativas às irregularidades imputadas à senhora Edinália Silva de Almeida, falecida antes da citação.
Por despacho – 49290 – o processo foi encaminhado à
Segex para exame dos pressupostos recursais e instrução, na forma regimental.
O NCR – Núcleo de Controle Externo de Consultas e Recursos se manifestou por meio da Instrução Técnica de
Recurso ITR 277/2018 e em sede de admissibilidade, observou que as partes são capazes e possuem legitimidade processual, bem como é tempestivo o recurso, sendo
também espécie recursal cabível.
Investigando a regularidade formal, a ITR 277/2018 considerou como não atendidas formalidades previstas
nos incisos III, IV e V do art. 419 do RITCEES (Res. TC
261/2013), pela falta de cópia da decisão agravada, notificação ou comunicação respectiva e a procuração outorgada pelos agravantes ao procurador.
Assim, o NCR, considerando o não cumprimento da regularidade formal, opinou pelo não conhecimento do
presente Agravo.
O Ministério Público de Contas, por meio do parecer
4710/2018, acompanha o opinamento contido na Instrução Técnica de Recurso ITR 277/2018.
A remessa 15579/2018 devolve os autos a este Gabinete para voto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Quanto ao conhecimento do presente agravo
Os agravantes integram o pólo passivo do processo TC
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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2745/2016 – Tomada de Contas convertida de fiscalização – na qualidade de sucessores de Edinália Silva de
Almeida, responsabilizada nos autos daquele processo
conforme a Instrução Técnica Inicial ITI 434/2017, no
subitem de irregularidade 4.3, em solidariedade com o
Senhor Antônio Wilson Fiorot, pela prática do ato omissivo de falta de designação de vigilância para proteger o
patrimônio público na Unidade de Saúde do “Bairro
Camata”, ocasionando prejuízos decorrentes de furtos, roubos e depredações, sendo-lhe atribuído o ressarcimento no valor de R$ 458.994,11 (quatrocentos,
cinquenta e oito mil, novecentos, noventa e quatro reais
e onze centavos), equivalentes a 155.385,79 VRTE em
setembro de 2016.
Verifiquei no processo de tomada de contas, a apresentação de justificativas tempestivas pelos ora agravantes,
por intermédio de seu advogado, Dr. Vitor Vicente Guanandy (OAB/ES 21.789), legalmente constituído na forma do instrumento procuratório juntado àqueles autos
(documento 127 – procuração 335/2018-6), o mesmo
advogado que subscreve o presente agravo.
Considero, portanto, inexistente a omissão formal apontada pela ITR 277/2018, eis que desnecessária nova juntada de instrumento procuratório uma vez que o agravo
é decorrência de uma decisão interlocutória nos autos
do processo principal.
Sobretudo, ainda que se entenda necessário que a petição de agravo venha acompanhada de novo instrumento de mandato em razão da formação de um novo processo, esta é uma irregularidade que pode perfeitamente ser sanada pela notificação do advogado para regularizar sua representação, não constituindo por si só moti-

vo para o não conhecimento do agravo.
Do mesmo modo, os demais documentos faltantes – cópia da decisão e da notificação de decisão – são também
perfeitamente supríveis, considerando, inclusive, que a
decisão deste relator que indeferiu dilação de prazo foi
integralmente transcrita na petição de agravo.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade do
agravo, conforme análise do Núcleo de Consultas e Recursos, divirjo do opinamento contido na ITR 277/2018
e conheço do agravo, determinando a notificação do
advogado para juntada de novo instrumento procuratório, em atendimento ao art. 415, inciso V, do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do ES.
Ressalto que essa regularização não é condição para seguimento do recurso, de modo que passo à análise de
mérito.
2.1 Quanto ao mérito
O documento 126 – defesa/justificativa 650/2018 – datado de 04/06/2018, constitui defesa de mérito apresentada pelos sucessores da Senhora Edinália Silva de
Almeida, com consistente argumentação quanto aos aspectos jurídicos envolvidos na responsabilização da ex-Secretária Municipal de Saúde, esposa e mãe dos ora
agravantes.
Em seguida os ora agravantes apresentaram naquele processo requerimento de prorrogação de prazo por
mais de trinta dias, considerando que os elementos fáticos envolvidos no processo eram totalmente desconhecidos pelos requerentes e os dados necessários somente haviam sido disponibilizados pela Prefeitura de Pedro
Canário em 29.05.2018, período insuficiente para analiwww.tce.es.gov.br

sar os 05 (cinco) volumes do processo administrativo e
traçar as estratégias de defesa.
Na decisão monocrática 1189/2018, objeto do presente agravo, indeferi o pedido de prorrogação amparado
no Código de Processo Civil, que estabelece a peremptoriedade dos prazos processuais, ressalvadas hipóteses
de justa causa, que não restou demonstrada no requerimento.
A fundamentação do presente agravo, no entanto, me
leva a convencimento em contrário, à luz de princípios
constitucionais como a ampla defesa e o devido processo legal, que conforme afirmam os agravantes, se concretiza na publicidade e na dilação probatória, citando
lições doutrinárias relevantes sobre o tema.
É relevante notar, neste caso concreto, que os agravantes apresentaram defesa tempestiva em 04/06/2018;
requereram dilação probatória porque não lhes foi possível obter elementos de fato, dados e números, imprescindíveis à complementação dos argumentos de direito
levados aos autos do processo principal.
Trata-se neste caso, não do responsável direto, a pessoa
que praticou ou deixou de praticar os atos, que estava à
frente da secretaria municipal, que detinha
conhecimento técnico e procedimental, além do controle dos documentos; trata-se, isso sim, de seus sucessores, estranhos à administração e aos fatos apontados
pela fiscalização.
Destaca-se ainda a elevada soma que é imputada à responsabilidade dos sucessores, a gravar os bens porventura pertencentes ao espólio e, consequentemente, à
herança.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Por todas estas razões, reconsidero meu entendimento anterior, agora com conhecimento mais aprofundado
a respeito do direito dos substitutos processuais, reconhecendo que o Código de Processo Civil não pode ter
aplicação subsidiária neste caso concreto em que se sobressaem razões de interesse público como a busca da
verdade real, que é princípio orientador do processo administrativo e não a verdade formal, suficiente para as
lides civis.

1.2 Seja notificado o advogado, Dr. Vitor Vicente Gua-

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, divirjo do entendimento do Núcleo de Recursos e Consultas, contido Instrução Técnica de Recurso ITR 277/2018 e do Parecer 4710/2018 do
Ministério Público de Contas e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto
à sua consideração.

3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Quanto ao Agravo interposto por Juliana Silva de Almeida Ziviani e outros, pelo seu conhecimento e no mérito, para que lhe seja dado provimento, reformando-se a Decisão Monocrática 1189/2018, proferida nos
autos do processo TC 2745/2016, a fim de que conceder prorrogação de prazo aos agravantes, conforme requerido.

nandy, a fim de fazer juntada de instrumento procuratório regularizando sua representação neste processo,
de acordo com o inciso V, art. 419 do Regimento Interno
deste Tribunal de Contas.
1.3 Sejam notificados os agravantes da presente decisão.
2. Unânime.
da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

2016, sob a responsabilidade do Sr. José Carlos Martins
Coelho.

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara

Após uma análise preliminar foi elaborado o Relatório
Técnico nº. 883/2017-1 no qual se apontou a detecção
das seguintes irregularidades:

2 a CÂMARA

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- 1015/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 02956/2017-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

UG: SMO - Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura
e Transportes de São Mateus
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Ministério Público Especial de Contas

Responsável: JOSE CARLOS MARTINS COELHO [HENRIQUE IGNATOWSKI PERIM (OAB:21474-ES), RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO (OAB: 20000-ES)]
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR – EXERCICIO 2016 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DE SÃO MATEUS – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e
Transporte de São Mateus, referente ao exercício de
www.tce.es.gov.br

Item 3.2.2– Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários
de bens em estoques.
Item 3.2.2.1 - Incompatibilidade de Informação verificada no termo circunstanciado, arquivo teralm.
Item 3.2.2.2 - Ausência de assinatura da comissão constituída para elaboração dos inventários nos Termos
Circunstanciados (arquivo teralm, terimo, termov, terint).
Em face desses indícios de irregularidade foi elaborada a
Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 1330/2017-7 pugnando pela necessidade de citação do Sr. José Carlos Martins
Coelho, no prazo estipulado, apresentasse as suas razões
de justificativas, bem como documentos, individual ou
coletivamente, que entendessem necessários para o esclarecimento dos achados.
Acolhendo esta sugestão determinei, por meio da Decisão Monocrática Preliminar (DECM) nº. 01883/2017-2
a citação do responsável identificado, conferindo-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para apresentação das justificativas que entendesse pertinentes ao caso.
Devidamente citado, o Sr. José Carlos Martins Coelho apresentou defesa/ justificativas (evento 92 –
00275/2018-8, protocolo 4110/2018-8), razão pela qual
os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia.
Em seguida, após análise das justificativas, a competenSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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te Área Técnica elaborou a instrução Técnica Conclusiva
- ITC 01952/2018-8 onde opinou que as contas fossem
julgadas regulares.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi elaborado o Parecer 2750/2018-5, da lavra do
Procurador de Contas Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva que trouxe o opinamento deste órgão ministerial no
sentido de considerar regular a prestação de contas sob
análise nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC
01952/2018-8.
Por fim, vieram os autos ao gabinete do Relator para elaboração de voto.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº.
01227/2018-1, após análise das justificativas apresentadas pelos gestores, bem como em consulta sistema Cidades WEB TCEES, em 30/05/2018, da PCA do exercício de
2017, verificou a ausência de inconsistências quanto aos
valores registrados no inventário e Balanço Patrimonial
com isso as irregularidades referentes aos indicativos
transcritos abaixo foram afastadas:

contábil dos demonstrativos contábeis e o valor
dos inventários de bens em estoques” e “Incompatibilidade de Informação verificada no termo circunstanciado, arquivo teralm.” A área técnica ao consultar o sistema Cidades WEB TCEES, em 30/05/2018, verificou na
PCA do exercício de 2017, que a conta de bens em estoques (almoxarifado) - arquivos BALPAT e INVALM - os
valores registrados no inventário e Balanço Patrimonial
conferem o mesmo valor de R$ 2.463.892,48 e, o Termo
Circunstanciado do Inventário Anual de Bens no Almoxarifado (TERALM.pdf) também registra o mesmo valor
de R$2.463.892,48. Dessa forma, a área técnica constatou que as providências foram tomadas no exercício seguinte, não restando a divergência. Com isso, de acordo
com opinamento técnico e ministerial, afasto a presente irregularidade.

Incompatibilidade de Informação verificada no termo
circunstanciado, arquivo teralm.

Quanto a inconsistência “Ausência de assinatura da comissão constituída para elaboração dos inventários
nos Termos Circunstanciados (arquivo teralm, terimo,
termov, terint)”. O gestor citado, Sr. José Carlos Martins
Coelho, em sua defesa informou que a nomeação da comissão responsável pela elaboração do termo, foi em
06/03/2017, após a sua exoneração do cargo de Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura e Transporte de
São Mateus que ocorreu em 31/12/2017. O novo gestor
da pasta, Sr. José Carlos do Valle Araújo de Barros, assumiu o cargo em 26/01/2017, (Decreto 8681/2017) conforme arquivo ROLRES.pdf (cidadesweb 2017), sendo este também o responsável pelo envio da PCA 2016.

Ausência de assinatura da comissão constituída para
elaboração dos inventários nos Termos Circunstanciados (arquivo teralm, terimo, termov, terint).

Dado o exposto, encampando a sugestão da sugere a
área técnica, bem como do Ministério Público Especial
de contas afasto a irregularidade

Quanto as irregularidades: “Divergência entre o saldo

Quanto a sugestão de aplicação de multa ao Senhor Jo-

Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoques.

www.tce.es.gov.br

sé Carlos do Valle Araújo de Barros, gestor em exercício
a partir de 26/01/2017, pelo descumprimento do prazo
para envio da PCA 2016 conforme art. 139, Resolução TC
261/2013, passo a tecer alguns comentários:
Embora assista razão a área técnica quanto ao fato de
que o atraso deve ser creditado à conta da gestão da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Transporte de São Mateus do exercício de 2017, e que gestor não
apresentou justificativas suficientes quanto ao atraso de
29 dias para o envio da PCA em questão, conforme determina o Art. 139, Resolução TC 261/2013, as demonstrações foram encaminhada a esta corte de contas para
a devida análise da área técnica.
Verifica-se que não houve omissão no encaminhamento
da PCA, exercício 2016, tão pouco inconsistência/irregularidades, e sim um atraso de 29 dias, em relação ao prazo estabelecido no art. 139, da Resolução TC 261/2013.
Assim, creio que neste caso concreto, a multa deva ser
relevada pois, mesmo posteriormente ao prazo legal de
remessa das contas, o gestor cumpriu com seu dever de
encaminhar a prestação contas.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte de Contas consoante se verifica nos autos dos TC nº
12986/2015, TC 12165/2015 e TC 1776/2018.
Por todo o exposto acompanhando em parte o posicionamento da área técnica e do Ministério Publico Especial
e Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Transporte de São Mateus, referente ao exercício de 2016, quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a responsabilidade do Sr. JOSÉ
CARLOS MARTINS COELHO, nos termos do inciso I, do
artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência ao interessado;
1.2.1. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

de 15 (quinze) dias improrrogáveis para que apresente
as justificativas. Em consequência, foi expedito o Termo
de Citação 672/2017-7 e notificação 1152/2017-8 à responsável. Esta encaminhou as documentações que foram inseridas no sistema etcees.

ACÓRDÃO TC- 1016/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Após uma análise preliminar foi elaborado o Relatório
Técnico nº. 951/2017-3 no qual se apontou a detecção
das seguintes irregularidades:

Processo: 02960/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SMELJ - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: DOMINGAS DOS SANTOS DEALDINA, JAILSON BARBOSA, FRANK CARDOSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR – EXERCICIO 2016 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DE SÃO MATEUS – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO

3.2.2 Ausência de comprovação de disponibilidade financeira por extrato bancário.
Em face desse indício de irregularidade foi elaborada a
Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 1416/2017-1 pugnando pela necessidade de citação dos Senhores Jailson Barbosa e Frank Cardoso, no prazo estipulado, apresentasse
as suas razões de justificativas, bem como documentos,
individual ou coletivamente, que entendessem necessários para o esclarecimento dos achados.
Acolhendo esta sugestão determinei, por meio da Decisão Monocrática Preliminar (DECM) nº. 01884/2017-7 a
citação dos responsáveis identificado, conferindo-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para apresentação das justificativas que entendesse pertinentes ao caso.

Tratam os presentes autos de prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Juventude de São Mateus, referente ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade do Sr. Jailson Barbosa, Frank Cardoso
e Domingas Dos Santos Dealdina.

Devidamente citados, o Sr. Frank Cardoso apresentou
defesa/ justificativas (evento 89 – 00250/2018-8, protocolo 03972/2018-9), e o Sr. Jailson Barbosa (evento 90 –
00179/2018-3, protocolo 04327/2018-9) razão pela qual
os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia.

A Senhora Domingas Dos Santos Dealdina, responsável
pelo envio da PCA, não encaminhou a Prestação de Contas Anual do órgão municipal em questão no prazo regulamentar. Através da DECM 570/2017 – foi dado o prazo

Em seguida, após análise das justificativas, a competente Área Técnica elaborou a instrução Técnica Conclusiva
- ITC 01944/2018-8 onde opinou que as contas fossem
julgadas regulares.

www.tce.es.gov.br
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Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi elaborado o Parecer 2980/2018-1, da lavra do
Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira que trouxe o opinamento deste órgão ministerial no
sentido de considerar regular a prestação de contas sob
análise nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC
01944/2018-8.
Por fim, vieram os autos ao gabinete do Relator para elaboração de voto.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por
bem acompanhar, pelos seus próprios fundamentos, as
razões lançadas Instrução Técnica 01944/2018-8, cujo
opinamento foi pelo afastamento do seguinte indício
de irregularidade:
“3.2.2 ausências de comprovação de disponibilidade financeira por extrato bancário”.

Verifica-se que não houve omissão no encaminhamento da PCA, exercício 2016, tão pouco inconsistência/irregularidades, e sim um atraso em relação ao prazo estabelecido no art. 139, da Resolução TC 261/2013. Assim,
creio que neste caso concreto, a multa deva ser relevada
pois, mesmo posteriormente ao prazo legal de remessa
das contas, o gestor cumpriu com seu dever de encaminhar a prestação contas.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte de Contas consoante se verifica nos autos dos TC nº
12986/2015, TC 12165/2015 e TC 1776/2018.
Por todo o exposto acompanhando em parte o posicionamento da área técnica e do Ministério Publico Especial
e Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

Quanto a sugestão de aplicação de multa a Senhora Domingas Dos Santos Dealdina, responsável pelo encaminhamento da PCA, pelo descumprimento do prazo para envio da PCA 2016 conforme art. 139, Resolução TC
261/2013, passo a tecer alguns comentários:

1. ACÓRDÃO

Embora assista razão a área técnica quanto ao fato de
que o atraso deve ser creditado à conta da gestão da Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Juventude de São
Mateus do exercício de 2017, e que gestor não apresentou motivos suficientes quanto ao atraso para o envio da PCA em questão, conforme determina o Art. 139,
Resolução TC 261/2013, as demonstrações foram encaminhada a esta corte de contas para a devida análise da
área técnica.

1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal
de Esportes Lazer e Juventude de São Mateus, referente
ao exercício de 2016, quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a responsabilidade dos Senhores Jailson Barbosa, Frank Cardoso e Domingas dos Santos Dealdina, nos
termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85, do mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:

1.2. Dar ciência ao interessado;
www.tce.es.gov.br

1.3. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 1017/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05872/2017-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Responsável: VIVIANE BARBOSA SFALSIN
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU EXERCÍCIO 2016 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO
- DETERMINAR - ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu, do exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade da Sra. Viviane Barbosa Sfalsin.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
00665/2017 (evento 62) em que foi identificado indício
de irregularidade, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 1219/2017 (evento 63), nos termos da qual foi prolatada a Decisão Segex 00127/2018,
(evento 65), promovendo-se a citação do responsável
para apresentação de justificativas e documentos no
prazo de 30 dias. Devidamente citado, o responsável,
apresentou suas justificativas (evento 69).
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02245/2018 (evento 73), opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade com Ressalva da
Prestação de Contas Anual, com determinações.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas (evento 77),
através da Manifestação do Ministério Público de Contas
Parecer 03185/2018, para que seja a presente prestação
de contas julgada REGULAR COM RESSALVA, na forma

do art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável e que sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade técnica (evento 73).
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
No âmbito deste processo de prestação de contas de Ordenador, inicialmente foi elencada uma suposta irregularidade pela área técnica deste Tribunal de Contas, conforme se pode extrair da ITI 01219/2017, qual seja: Divergência entre saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens.

sistemas e outras providências de implantação nos municípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e em almoxarifado é até
31.12.2018. Já o prazo que institui a obrigatoriedade
dos registros contábeis é a partir de 01.01.2019 no âmbito municipal. Motivo pelo qual encampo a sugestão da
área técnica e determinação.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges

De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02245/2018, após apresentadas as respectivas razões de
justificativas pelo gestor, cotejando com suposta irregularidade inicialmente assinalada pela área técnica desta
Corte de Contas, concluiu-se pela manutenção das irregularidades, ressalvando-as e com determinação.

Conselheiro Relator

Razão pelo qual corroboro com o entendimento técnico cuja fundamentação integra este voto independente
de transcrição no item 2.1 (Divergência entre saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens – item 3.2.1 do RTC 00665/2017), mantenho a irregularidade, porem ressalvando-a, nos termos
da ITC 02245/2018.

1.1 Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, julgar pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da presente
Prestação de Contas Anual, apresentada pela Sra. Viviane Barbosa Sfalsin, no exercício de funções de ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu, referente ao exercício 2016, na forma do art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
ao responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal.

Importante ressaltar que a IN 36, de 23/02/16, os novos
prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos municípios,
em decorrência da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, passarão a viger de acordo com o Anexo Único da referida Instrução Normativa.
No Anexo Único, no item 07, o prazo para preparação de
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:

Conforme exposto, não foram apresentados elementos suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade do item 2.1 Divergência entre saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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. (item 3.2.1 do RTC 00665/2017) - Base legal: artigos 85,
94, 95 e 96 e 100 da Lei 4.320/1964

Secretária-adjunta das sessões em substituição

Determinar ao atual Gestor, que para a próxima prestação de contas realize os ajustes contábeis necessários
a realização do inventário de bens imóveis, cumprindo
com os arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa TCEES pertinente ao exercício.

ACÓRDÃO TC- 1019/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Dar ciência aos interessados;
1.4 Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012.
1.5 Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE

Processo: 06940/2017-1
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ALENCAR MARIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– 2º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos da omissão no encaminhamento de dados relativos ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 2º bimestre do exercício de 2017, pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, através do sistema LRFWEeb.
Regularmente citado (Termo de Citação 1734/2017) e
notificado (Termo de Notificação 2333/2017) da Decisão
Monocrática 1439/2017, o responsável não encaminhou
os dados necessários para regularização, conforme informação da SGS (Despacho 66983/2017), tendo o prazo para atendimento à Decisão vencido em 21/11/2017.
Sugeriu a ITI 1562/2017-2 a notificação do responsável
para proceder ao encaminhamento dos dados, propondo ainda aplicação de multa ao responsável, tendo sido
tal posicionamento da área técnica acompanhado pelo
Ministério Público de Contas (Parecer 452/2018).
www.tce.es.gov.br

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 00092/2018-6, ao consultar o sistema, verificou
que o período demandado foi encaminhado na data de
20/12/2017, 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 2746/2018-9, da lavra do Procurador de Contas,
Dr. Luís 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: 08/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presiSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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dente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 1020/2018 – SEGUNDA CÂMARA

2015 e Senhora Ivete Batista da Silva, Secretária Municipal de Administração de Marataízes.
O Denunciante alega em sua peça exordial que o Prefeito e a Secretária, ora denunciados, publicaram no Diário Oficial do Município no dia 18/03/2015 a convocação
para posse no cargo efetivo da Guarda Municipal, decorrente a homologação do concurso público nº 01/2011.
Dentre os convocados estavam as Senhoras Fabiana Ramos dos Anjos e Helvia Ozório dos Santos.
Ainda segundo o Denunciante, estas convocadas não
possuíam um dos documentos necessários para a posse
no cargo (carteira nacional de habilitação), todavia, teria
sido concedido novo prazo para posse, desta feita a partir da nomeação no diário oficial no dia 15/07/2015, burlando a lei e os princípios constitucionais.
A Manifestação Técnica 00244/2018 da Secretaria de
Controle Externo de Previdência e Pessoal, concluiu nos
seguintes termos:

Processo: 02329/2018-1

4 ANÁLISE TÉCNICA

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Tendo em visa a ausência de requisitos mínimos de constituição e de prosseguimento regular da presente representação, previstos no art. 177 da Resolução TC nº 261,
de 4 junho de 2013, bem como art. 94 da LC 621/2012,
não é possível sequer conhecer a presente representação. E, ante a impossibilidade de se conhecê-la, fica prejudicada a apreciação dos pedidos.

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Denunciante: Francisco Pereira Brandão
DENÚNCIA – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI
Versam os autos sobre DENÚNCIA formulada por cidadão residente de Marataízes cuja identidade se preserva, relatando a ocorrência de supostas irregularidades e
ilegalidades, praticadas pelo Senhor Robertino Batista da
Silva, Prefeito Municipal de Marataízes no exercício de

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
02014/2018 de lavra do Exmo. Procurador de Contas Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, opina no sentido de:
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, anui aos argumentos fáticos e jurídiwww.tce.es.gov.br

cos delineados na Manifestação Técnica - MT 244/2018,
cuja proposta de encaminhamento se encontra abaixo
transcrita nos seguintes termos:
5 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
5.1 – Propõe-se ao Relator, ao seu crivo, por ser de sua
exclusa competência, não conhecer a denúncia, por força do art. 94, uma vez que ausentes os requisitos de admissibilidade, arquivando, por conseguinte, os autos, na
forma do inciso I do §3º do art. 176 da mesma Resolução.
5.2 – Sugere-se, também, que se dê CIÊNCIA ao denunciante do teor da presente manifestação técnica.
À consideração superior.
Após, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.
PRELIMINARES
Inicialmente, quanto aos requisitos de admissibilidade no tocante às denúncias encaminhadas a este Egrégio Tribunal de Contas, a Lei Complementar Estadual nº
621/2012, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo prevê os seguintes requisitos:
Art. 93. Qualquer cidadão, partido político, associação
ou sindicato poderá denunciar qualquer irregularidade
ou ilegalidade de atos praticados na gestão de recursos
públicos sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas.
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
Aplicando a regra jurídica ao caso em análise, percebe-se
a ausência dos requisitos de admissibilidade elencados
nos incisos II e III do art. 94 da LC 621/2012.
A Denúncia realizada não trouxe elementos capazes de
concluir que houve irregularidades nos atos praticados.
O Denunciante anexou a sua Denúncia diversos links para acesso eletrônicos das informações que reputa serem
relevantes. Os links foram acessados pela área técnica
que informou não ser possível extrair indícios de irregularidades, tendo em vista que a segunda convocação
(D.O. de 15/07/2015) menciona que as nomeadas referidas teriam “concluído curso de formação por exigência
legais, em ato realizado no dia 29/04/2015, na Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Marataízes.
FIGURA
Os fatos narrados pelo Denunciante são graves e se demonstrados, por certo teriam o condão de embasar irregularidades no âmbito deste Tribunal.
Para que uma Denúncia seja admitida no âmbito desta
Corte de Contas, é necessário que venha acompanhada
de indícios de provas materiais suficientes a viabilizar o

início da fiscalização que tenha propensão de se tornar
eficaz e dar retornos à sociedade.

Santo, reunidos em sessão deste Colegiado, ante as razões expostas pelo relator, em:

Entretanto, no caso em tela, não houve quaisquer indícios de prova nem elementos de convicção suficientes
para o regular prosseguimento processual e apuração de
ilegalidades indicando desrespeito, por parte dos servidores apontados.

1.1. NÃO CONHECER da presente Denúncia, vez que não
preenche os requisitos de admissibilidade;

Em sua manifestação técnica a SecexPrevidência opina
pelo não conhecimento da presente Denúncia, visto que
as alegações apresentadas pelo denunciante não atendem aos requisitos de admissibilidade elencados no art.
94, II e III da Lei Complementar 621/2012.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
02014/2018 de lavra do Exmo. Procurador de Contas Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, anui aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica –
MT 244/2018 e opina pelo não conhecimento da Denúncia.
Corroboro do entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas e encampo os fundamentos e conclusões explicitadas na manifestação técnica
244/2018, 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
www.tce.es.gov.br

1.2. Dar CIÊNCIA ao Denunciante do teor da decisão tomada por este Tribunal.
1.3. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 1021/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03438/2018-3
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Acesso à informação.

PRELIMINARES

UG: CMSM - Câmara Municipal de São Mateus

A Instrução Técnica Conclusiva 1857/2018 do Núcleo de
Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação, concluiu nos seguintes termos:

Inicialmente, quanto aos requisitos de admissibilidade
no tocante às denúncias encaminhadas a este Egrégio
Tribunal de Contas, o Regimento Interno (RITCEES) prevê
os seguintes requisitos:

Denunciante: Dilton Oliveira Pinha
DENÚNCIA – EXTINGUIR PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI
Versam os autos sobre DENÚNCIA formulada por cidadão residente de São Mateus cuja identidade se preserva, relatando a ocorrência de supostas irregularidades, especificamente no descumprimento do dever de
dar publicidade aos atos praticados pela Administração
Municipal, especialmente no que tange à efetivação da
transparência na gestão da administração pública através da implantação, alimentação contínua e gerenciamento do Portal da Transparência em sítio eletrônico,
com base no disposto na Lei 12.527 de 18 de novembro
de 2011 (Lei de Acesso à Informação). Tais irregularidades, segundo a Denúncia, foram praticadas pela Câmara
Municipal de São Mateus.
Alega o denunciante em sua peça exordial que o Portal
da Transparência da Câmara Municipal de São Mateus
não disponibiliza os seguintes itens:
- Relação completa dos servidores vinculados;
- Informações sobre os contratos;
- Relação atualizada das licitações (a última atualização
foi em 27/03/2017).
O fato narrado pelo Denunciante constitui inobservância
ao princípio da publicidade disposto no art. 37, caput, da
CF/88, ao direito fundamental à informação disposto no
art. 5º, XIV, da CF/88 e às normas estabelecidas na Lei de

4. CONCLUSÃO
Pelo exposto, opina-se:
Pelo recebimento da denúncia na presença dos requisitos de admissibilidade;
Pelo arquivamento do presente processo, tendo em vista que os fatos narrados já foram abordados no âmbito
do Processo TC 5.699/2017, pendente de acórdão. Essa
existência em separado e concomitante de dois processos feriria a regra lógica de que dois caminhos processuais que visem a tutelas equivalentes ou idênticas não podem ser utilizados. No presente caso, há ausência do interesse de agir (necessidade), configurando hipótese de
bis in idem. Não há, portanto, interesse processual desta Corte de Contas em atuar em duas frentes de controle
externo que tratam dos mesmos itens.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
02247/2018 de lavra do Exmo. Procurador de Contas Dr.
Luciano Vieira, opina no sentido de:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, com
fulcro no art. 3º, inciso II, da LC n. 451/2008, à guisa dos
argumentos fáticos e jurídicos contidos na Instrução Técnica Conclusiva 01857/2018-8, oficia pela extinção do
processo sem resolução do mérito, na forma do art.
485, inciso V, do CPC c/c art. 70 da LC n. 621/2012.
Após, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.
www.tce.es.gov.br

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
§4º Comprovada, pelo Tribunal, a má-fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.
A presente Denúncia atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 177 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas (RITCEES).
Conforme Despacho 24.158/2018, de minha autoria,
os autos foram encaminhados ao Núcleo de ControSegunda-feira, 19 de novembro de 2018

242

ATOS DA 2a CÂMARA

le Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI, para ser realizada instrução. Com isso, no dia
22/05/2018 foi realizada pesquisa referente aos tópicos
abordados pelo Denunciante no Portal da Transparência
da Câmara Municipal de São Mateus e foi constatada a
seguinte situação:
Em relação aos servidores
Consta a relação dos vereadores, que na denúncia foram apresentados como os únicos servidores da Câmara
Municipal, mas também consta a relação de servidores.
Destacou o NTI a necessidade de selecionar a Entidade
CMSM FUNCIONÁRIOS ou a Entidade VEREADORES para
percorrer as listas disponibilizadas.
Figuras
Para o mês de abril de 2018 estão listados cerca de 136
funcionários, todavia, não consta, por exemplo, os valores pagos a cada servidor.
Em relação aos contratos
O NTI informou que apesar da existência da funcionalidade no site indicado, não se conseguiu listar nenhum
contrato no mesmo, conforme demonstra tela abaixo:
Foram localizados apenas os resumos do contrato no site http://www.camarasaomateus.es.gov.br/licitacoes/2/
Contratos
Figura
Em relação às licitações
No Portal da Transparência da Câmara Municipal de São
Mateus, de fato, são listados somente os anos de 2014,
2015 e 2016, conforme se comprova no quadro a seguir.
Contata-se também que as informações estão atualizadas até a data do dia 27/03/2017.

No site da própria Câmara, foi constatado pelo NTI, que
já foram realizadas licitações em 2017, conforme demonstra o quadro abaixo:
Em sua Instrução Técnica Conclusiva ITC – 1857/2018, o
Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação opina pelo recebimento da Denúncia, visto que preenche os requisitos de admissibilidade
e pelo seu arquivamento, tendo em vista que os fatos
narrados já foram abordados no âmbito do Processo TC5.699/2017, à época da instrução, pendente de Acórdão.
A existência de outro processo que versa sobre os mesmos fatos narrados nesta Denúncia impede o seu prosseguimento, posto que a sua continuidade feriria a lógica de que dois caminhos processuais que visem a tutelas equivalentes ou idênticas não podem ser utilizados.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
02247/2018 de lavra do Exmo. Procurador de Contas
Dr. Luciano Vieira, oficia pela extinção do processo sem
resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil c/c art. 70 da Lei Complementar nº
621/2012.
Corroboro do entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas e encampo os fundamentos
e conclusões explicitadas na Instrução Técnica Conclusiva ITC – 1857/2018, bem como no Parecer Ministerial
02247/2018, 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
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão deste Colegiado, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Extinguir o presente feito sem resolução de mérito,
na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil (Lei
nº 13.105/2015 de 16 de março de 2015), pela ocorrência de litispendência, uma vez que há neste Tribunal de
Contas processo TC- 5.699/2017 – Acórdão 00734/20182, que trata sobre os fatos narrados na presente Denúncia.
1.2. Dar CIÊNCIA ao Denunciante do teor da decisão tomada por este Tribunal.
1.3. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/08/2018 - 26ª 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
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 1022/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 04309/2018-6, 04866/2018-8, 04688/2008-1
Classificação: Embargos de Declaração
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
InteressadoS: VALTER LUIZ POTRATZ [CELSO CEZAR PAPALEO NETO (OAB: 15123-ES, OAB: 212260-RJ), CARLA
FERNANDA DE PAULA SILVA (OAB: 10409-ES)], JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA, JOAO BATISTA CERUTTI PINTO, JOSE PASSOS MARTINS FILHO, NELSON MORGHETTI JUNIOR, ASSIS DEBIAZI GONCALVES DA SILVA [OTAVIO
AUGUSTO COSTA SANTOS (OAB: 9710-ES)], SELMA LUCIA
DE ABREU NASCIMENTO, MARCO ANTONIO RODRIGUES
DINIZ, LUCIANO DE ARAUJO PEDROZA [ADRIANO ELIODORO GONÇALVES, ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA],
CARLOS HENRIQUE FONSECA AREIA, VIACAO SUDESTE
LTDA [ALEX VAILLANT FARIAS, ALEX VAILLANT FARIAS,
FELIPE TELES SANTANA, ALEXANDRE COSTA SIMÕES, JOSE ALEXANDRE CHEIM SADER, OLAVO RENATO BORLANI
JUNIOR, MARIA LUCIA CHEIM JORGE], MAR AZUL COMERCIO E UTILIDADES PARA O LAR LTDA - ME, MC6 PROMOCOES E EVENTOS LTDA [ADRIEN MOREIRA LOUZADA, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO], PRODUCOES ARTISTICAS JHOUTRO MUNDO S/C LTDA, UBIRAJARA FIGUEIREDO ALVES - ME, C & K PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
- ME, AC PROMOCOES & PUBLICIDADE LTDA - ME [LUIZ
GONZAGA AMORIM], FOCO DE LUZ PRODUCOES DE VI-

DEO LTDA - ME, STHYWES AMARO SILVA, A. D.PEREIRA
FILHO, T.C PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, RM INTERMEDIACAO MERCANTIL LTDA, LONGUE & COSSI LTDA - ME, VIPSUL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA – ME
[MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZ], POUSADA ILHA
DO SOL LTDA - ME, ZENAIDE BIANCHI DOS SANTOS - ME,
MONTE AGHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA ME, NUCLEO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME, SIMOES & COSTA PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME, ABERTURA COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, LUZES & MARQUES PRODUCOES, MARKETING E AGENCIAMENTO ARTISTICO LTDA ME, J. M. PRODUCAO, EVENTOS E SERVICOS LTDA,RIOMAR EVENTUS REALIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME, TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA, J.R.G LOCACOES DE APARELHOS RECREATIVOS
E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME, ELO PRODUCOES
ARTISTICAS LTDA - ME, EUGENIO RANGEL RAMPINELLI ME, GREMIO RECREATIVO E BLOCO CARNAVALESCO PAZ
E AMOR, BLOCO CARNAVALESCO DO H, ECO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, TECNOSON LTDA – ME [MARCOS
VINICIUS ABRAHÃO FERREIRA],THOMPSON & MENDONCA LTDA - EPP, CASSIANE FERREIRA DE MELO LINDOSO ME, MIRANDA & MULINARI LTDA - ME, PLUMATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, DI ROGER CASTELAR LINDOSO - ME [ADRIEN MOREIRA LOUZADA, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO], ARTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, RADIO MARATAZES FM LTDA - EPP [ANTONIO MARCOS ROMANO], RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA [LUCIANO TADEU MACHADO CAMPOREZ,
DAYVSON FACCIN AZEVEDO (OAB: 9635-ES)], SOMBRASIL COMUNICACOES LTDA - EPP, S M COMUNICACOES LTDA - EPP [LUIZA GOMES LIMA, NEIMAR ZAVARIZE (OAB:
www.tce.es.gov.br

11117-ES), BRUNO OLIVEIRA CARDOSO (OAB: 522A-ES,
OAB: 103883-RJ), FABIANO CARVALHO DE BRITO (OAB:
11444-ES, OAB: 105893-RJ), RAFAEL LIBARDI COMARELA (OAB: 11323-ES), FERNANDA MONIQUE RODRIGUES
DOS SANTOS (OAB: 17334-ES), ALESSANDRA ANTUNES
COELHO (OAB: 18873-ES), LEONARDO FELIPE PIMENTA
DE PAOLI (OAB: 22582-ES), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA
(OAB: 17096-ES)], MANOEL ALVES FERREIRA - ME, SAYONARA G B BAPTISTA- ME, SIDNEI CARLOS DUTRA - ME,
ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS DE PIUMA,NEVES
COELHO DOS SANTOS
Recorrente: MASSETE LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME
[WALDO MAGNAGO DE MATTOS, WALLACE MACEDO
DA SILVA, JOÃO ROBERT CUZZUOL PEREIRA, DAYVID
CUZZUOL PEREIRA (OAB: 11172-ES)]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CONHECER – DAR
CIÊNCIA.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam-se os autos de Embargos de Declaração opostos
por MASSETE LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA – ME, em face do Acórdão 000210/2018 – 2ª Câmara, prolatado nos
autos do Processo TC 4688/2008, que trata sobre Auditoria Denúncia instaurada na Prefeitura Municipal de Piúma, com o objetivo de averiguar a procedência da denúncia de irregularidades na gestão municipal nos biênios 2005/2006 e 2007/2008, sob a responsabilidade do
Senhor Valter Luiz Potratz e do Senhor José Ricardo Pereira Costa, respectivamente.
O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo – Resolução TC nº 261/2013 (RITCEES), em
seu art. 411 prevê o cabimento do recurso de Embargos
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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de Declaração e assim dispõe:
Art. 411. Caberão embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal.

samente os pontos contestados e não abordados no referido acórdão.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou
pelo Ministério Público junto ao Tribunal, em petição dirigida ao Relator.

Percebe-se que a necessidade do recurso atender à regularidade formal está intimamente ligada ao princípio
da dialeticidade, de sorte que a violação deste, nas palavras do Professor Flávio Cheim Jorge “[...] fará com que o
recurso não seja admitido por falta de regularidade formal”.

§ 2º Os embargos de declaração serão interpostos dentro do prazo improrrogável de cinco dias, contados na
forma da Lei Orgânica do Tribunal.

A parte final do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), genericamente, traz o princípio da dialeticidade recursal, conforme transcrito abaixo:

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – Lei Complementar nº 621/2012 (LOTCEES),
em seu art. 167 assim dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

Art. 167. Cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em petição dirigida ao
Relator com indicação do ponto obscuro, contraditório
ou omisso, dentro do prazo improrrogável de cinco dias,
vedada a juntada de qualquer documento.
§ 2º Os embargos de declaração interrompem os prazos
para cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados e para interposição dos demais recursos previstos
nesta Lei Complementar.
No caso em tela, em sua peça recursal o Embargante sugere a existência de omissão no Acórdão TC000210/2018 – 2ª Câmara, ora recorrido, por não enfrentamento de matéria de fato suscitada em sede de
alegações de defesa, sem, contudo, demonstrar expres-

[...]
III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
O instituto da dialeticidade recursal consiste no desdobramento do pressuposto da regularidade formal, impondo-se ao recorrente a necessidade de impugnar, de
modo específico, os fundamentos da decisão recorrida.
Não é cabível que o recorrente se limite a pedir que seja
emitida nova decisão ao órgão julgador sem que indique
os motivos específicos da impugnação da decisão recorrida. Conforme ensina o Professor Nelson Nery Jr, em razão da dialeticidade:
[...] exige-se que todo recurso seja formulado por meio
de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua
inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão
nele cogitada.
www.tce.es.gov.br

Nesse sentido, o parágrafo 1º do art. 411 da Lei Complementar nº 621/2012 prevê que ao ser interposto o recurso de Embargos de Declaração, o Embargante deverá indicar em sua petição os pontos que, de acordo com o seu
entendimento, são obscuros, contraditórios ou omissos,
o que não aconteceu no presente caso.
Diante disso, o recurso de Embargos de Declaração não
se mostra cabível ao presente caso, tendo em vista que o
Recorrente não demonstra no acórdão embargado quais
seriam os pontos ensejadores de mácula, assim como
deseja discutir o mérito da questão, não sendo o recurso
interposto adequado para este fim.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACORDÃO
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. Não Conhecer dos presentes Embargos de Declaração, por não ter o Embargante apontado no acórdão embargado quais seriam os pontos ensejadores de mácula,
bem como deseja discutir o mérito, não sendo os Embargos de Declaração o recurso cabível ao presente caso;
1.2. Dar ciência ao Embargante e aos interessados do teor da decisão tomada por este Tribunal;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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4. Especificação do quórum:

DE MULTA – DETERMINAÇÕES - CIÊNCIA – ARQUIVAR.

Responsável: Edinália Silva de Almeida.

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

4.3.1 Não envio do inventário de bens móveis (INVMOV).

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

RELATÓRIO

Base Normativa: Artigos 4º c/c §4º do artigo 3º da
IN TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal
4.320/1964.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 1061/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03212/2014-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
UG: FMSPC - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: FUNDO M SAUDE PEDRO CANARIO
Responsável: EDINALIA SILVA DE ALMEIDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013 – FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO – IRREGULAR – APLICAÇÃO

Trata-se de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade de Edinália Silva de Almeida – Secretária Municipal de Saúde.
A 6ª Secretaria de Controle Externo formulou Análise
Inicial de Conformidade AIC 179/2015 e Instrução Técnica Inicial ITI 1251/2015, sugerindo a notificação da Sra.
Edinália Silva de Almeida para apresentação de documentos faltantes à PCA, o que foi acolhido pelo então
Conselheiro Relator Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, por
meio da Decisão Monocrática DECM 1177/2015.
Conforme Comunicação Interna 8308/2015-9 do Núcleo
de Controle de Documentos – NCD, não foi apresentada
qualquer documentação até o prazo de 11/09/2015, em
que pese o aviso de recebimento constar assinatura da
gestora responsável em 11/08/2015.
Através de Relatório Técnico Contábil RTC 80/2016 elaborado pela Secretaria de Controle Externo, e corroborado pela Instrução Técnica Inicial ITI 177/2016 a 4ª Secretaria de Controle Externo opinou pela citação da responsável, em razão dos indícios de irregularidades a seguir:
4.1.2.1 Ausência de Pagamento de contribuição previdenciária – Regime Próprio de Previdência Social – Unidade Gestora.
Base Normativa: Artigos 85, 89 e 101 da Lei Federal
4.320/1964 e arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal.
www.tce.es.gov.br

Responsável: Edinália Silva de Almeida.
4.3.2 Não envio do inventário de bens imóveis (INVIMO).
Base Normativa: Artigos 4º c/c §4º do artigo 3º da
IN TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal
4.320/1964.
Responsável: Edinália Silva de Almeida.
4.3.3 Não envio do inventário de bens em almoxarifado (INVALM).
Base Normativa: Artigos 4º c/c §4º do artigo 3º da
IN TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal
4.320/1964.
Responsável: Edinália Silva de Almeida.
4.4.1 Não envio do arquivo contendo o rol de responsáveis (ROLRES).
Base Normativa: Artigos 4º c/c §4º do artigo 3º da IN
TCEES nº 28/2013.
Responsável: Edinália Silva de Almeida.
4.4.2 Não envio do arquivo contendo o ato de designação da comissão responsável pela elaboração dos inventários (COMINV).
Base Normativa: Artigos 4º c/c §4º do artigo 3º da IN
TCEES nº 28/2013.
Responsável: Edinália Silva de Almeida.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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4.4.3 Não envio do arquivo contendo o Certificado de
Regularização de Situação – CRS (CERSIT).
Base Normativa: Artigos 4º c/c §4º do artigo 3º da IN
TCEES nº 28/2013.

O Ministério Público de Contas, através de Parecer
3097/2016-8 do Procurador-Geral Dr. Luciano Vieira,
acompanhou o entendimento técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.

Responsável: Edinália Silva de Almeida.

FUNDAMENTAÇÃO

4.4.4 Não envio do arquivo contendo o Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos
recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de
Saúde (CONSAU).

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

Base Normativa: Artigos 4º c/c §4º do artigo 3º da IN
TCEES nº 28/2013.
Responsável: Edinália Silva de Almeida.
Em Decisão Monocrática 397/2016-1 determinei a citação da Sra. Edinália Silva de Almeida, para que apresentasse suas razões de justificativa, alegações de defesa e
demais documentos que entendesse necessários quanto aos achados detectados pela Equipe Técnica, bem como quanto ao não atendimento da Decisão Monocrática
1177/2015 e do Termo de Notificação 1730/2015.
Em seguida, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD
informou através de Comunicação Interna 6290/2016-7,
não constar do Sistema e-tcees qualquer documentação
em nome da responsável, sendo considerada revel por
meio de Decisão Monocrática 817/2016-5.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Contas – SecexContas, por meio de Instrução Técnica
Conclusiva ITC 3212/2014-1, opinou pela irregularidade
das contas da Sra. Edinália Silva de Almeida, Secretária
Municipal de Saúde, no exercício de funções de ordenadora de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Pedro
Canário, no exercício de 2013, com aplicação de multa.

Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi encaminhada, recebida e homologada nesta Corte de Contas através do Ofício 68/2014 em 31 de março de 2014, ou seja, tempestivamente, nos termos do art. 139 da Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
www.tce.es.gov.br

Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
É cediço que a este Tribunal de Contas compete “julgar
as contas dos administradores e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, incluídas as fundações e as sociedades por eles instituídas
ou mantidas, bem como as contas daqueles que derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte dano ao erário”.
Indispensável para tanto a obediência aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, como determina o artigo 37 da Constituição
Federal.
Passo então à detida análise das irregularidades apontadas na presente Prestação de Contas:
Ausência de Pagamento de contribuição previdenciária –
Regime Próprio de Previdência Social – Unidade Gestora
(Item 4.1.2.1 do RTC 80/2016).
Base Normativa: Artigos 85, 89 e 101 da Lei Federal
4.320/1964 e arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal.
Responsável: Edinália Silva de Almeida.
A Secretaria de Controle Externo constatou uma divergência entre o resumo anual da folha de pagamento e os
valores indicados nos relatórios contábeis, no que concerne às contribuições patronais do Regime Próprio devidas e aquelas efetivamente pagas.
Conforme observou, a diferença apontada está superior
ao percentual aceitável de 10% (14,23%), indicando pagamento a maior que o devido referente às contribuições previdenciárias da parte patronal.
Considerando o não atendimento às determinações desSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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ta Corte de Contas e a não apresentação de justificativa quanto à ausência de pagamentos de contribuições
previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social,
bem como o não encaminhamento dos arquivos solicitados, sendo declarada revel, a Secretaria de Controle
Externo de Contas – SecexContas sugeriu a manutenção da irregularidade em análise, entendimento o qual
acompanho.

(INVIMO), o que impossibilitou o confronto com os valores registrados na contabilidade deste fundo.

namento da Secretaria de Controle Externo de Contas –
SecexContas para manter a irregularidade em comento.

Ante a ausência de defesa da Sra. Edinália Silva de Almeida, e a sua consequente revelia, acompanho o posicionamento da Secretaria de Controle Externo de Contas –
SecexContas para manter a irregularidade em comento.

Não envio do arquivo contendo o ato de designação da
comissão responsável pela elaboração dos inventários
(COMINV) (Item 4.4.2 do RTC 80/2016)

Não envio do inventário de bens móveis (INVMOV) (Item
4.3.1 do RTC 80/2016).

Base Normativa: Artigos 4º c/c §4º do artigo 3º da
IN TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal
4.320/1964.

Base Normativa: Artigos 4º c/c §4º do artigo 3º da
IN TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal
4.320/1964.
Responsável: Edinália Silva de Almeida.
Segundo apurou a Secretaria de Controle Externo, não
foi encaminhado o arquivo de inventário de bens móveis
(INVMOV), o que impossibilitou o confronto com os valores registrados na contabilidade deste fundo.
Considerando a ausência de defesa da Sra. Edinália Silva de Almeida, e a sua consequente revelia, a Secretaria
de Controle Externo de Contas – SecexContas sugeriu a
manutenção da irregularidade em análise, entendimento o qual acompanho.
Não envio do inventário de bens imóveis (INVIMO) (Item
4.3.2 do RTC 80/2016).
Base Normativa: Artigos 4º c/c §4º do artigo 3º da
IN TCEES nº 28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal
4.320/1964.

Não envio do inventário de bens em almoxarifado (INVALM) (Item 4.3.3 do RTC 80/2016).

Base Normativa: Artigos 4º c/c §4º do artigo 3º da IN
TCEES nº 28/2013.
Responsável: Edinália Silva de Almeida.

Responsável: Edinália Silva de Almeida.

Segundo apurou a Secretaria de Controle Externo, não
foi encaminhado o arquivo contendo o ato de designação da comissão responsável pela elaboração dos inventários (COMINV).

Da análise realizada pela Secretaria de Controle Externo
constatou-se que não foi encaminhado o arquivo de inventário de bens em almoxarifado (INVALM), impossibilitando o confronto com os valores registrados na contabilidade deste fundo.

Considerando a ausência de defesa da Sra. Edinália Silva de Almeida, e a sua consequente revelia, a Secretaria
de Controle Externo de Contas – SecexContas sugeriu a
manutenção da irregularidade em análise, entendimento o qual acompanho.

Tendo em vista a ausência de defesa da Sra. Edinália Silva
de Almeida, e a sua consequente revelia, acompanho o
opinamento da Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas para manter a irregularidade.

Não envio do arquivo contendo o Certificado de Regularização de Situação – CRS (CERSIT) (Item 4.4.3 do RTC
80/2016).

Não envio do arquivo contendo o rol de responsáveis
(ROLRES) (Item 4.4.1 do RTC 80/2016)
Responsável: Edinália Silva de Almeida.
Base Normativa: Artigos 4º c/c §4º do artigo 3º da IN
TCEES nº 28/2013.

Responsável: Edinália Silva de Almeida.

A Secretaria de Controle Externo verificou que não foi
encaminhado o arquivo contendo o rol de responsáveis
(ROLRES).

A Secretaria de Controle Externo verificou que não foi
encaminhado o arquivo de inventário de bens imóveis

Ante a ausência de defesa da Sra. Edinália Silva de Almeida, e a sua consequente revelia, acompanho o posiciowww.tce.es.gov.br

Base Normativa: Artigos 4º c/c §4º do artigo 3º da IN
TCEES nº 28/2013.
Responsável: Edinália Silva de Almeida.
A Secretaria de Controle Externo constatou não ter sido
encaminhado o arquivo contendo o Certificado de Regularização de Situação – CRS (CERSIT).
Ante a ausência de defesa da Sra. Edinália Silva de Almeida, e a sua consequente revelia, acompanho o posicionamento da Secretaria de Controle Externo de Contas –
SecexContas para manter a irregularidade em comento.
Não envio do arquivo contendo o Parecer do Conselho
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos
aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde (CONSAU) (Item 4.4.4 do RTC 80/2016).
Base Normativa: Artigos 4º c/c §4º do artigo 3º da IN
TCEES nº 28/2013.
Responsável: Edinália Silva de Almeida.
Da análise realizada pela Secretaria de Controle Externo constatou-se que não foi encaminhado o arquivo
contendo o Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a
Prestação de Contas dos recursos aplicados em Ações e
Serviços Públicos de Saúde.
Tendo em vista a ausência de defesa da Sra. Edinália Silva
de Almeida, e a sua consequente revelia, acompanho o
opinamento da Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas para manter a irregularidade.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
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. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, referente ao
exercício de 2013, sob a responsabilidade da Sra. Edinália Silva de Almeida – Secretária Municipal de Saúde, na
forma do artigo 84, inciso III, alínea d da Lei Complemen-

tar 621/2012;
1.2. Aplicar multa à gestora responsável no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) com base no artigo 135, incisos I
e VIII da Lei Complementar 621/2012;
1.3. DETERMINAR ao atual gestor ou quem venha a sucedê-lo:
1.3.1. Para que nas futuras prestações de contas anuais,
encaminhe os inventários anuais dos bens patrimoniais,
conforme determina a IN TC 28/2013 e a Lei 4.320/64.

CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

1.3.2. Encaminhe, nas próximas prestações de contas, os
relatórios de análise e parecer conclusivo das prestações
de contas efetuadas pelo Conselho Municipal de Saúde.

Processo:3298/2017-1

. Dar ciência aos interessados;

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Exercício: 2016

2. Unânime.

UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré

3. Data da Sessão: 15/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Relator: Domingos Augusto Taufner

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (presidente/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
5. Fica a responsável obrigada 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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1062/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Responsável: DAYANA MARA DOS SANTOS SILVA BIZI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE JAGUARÉ – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador, do Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré, relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da Sra.
Dayana Mara dos Santos Silva Bizi.
No tocante ao prazo, a presente Prestação de Contas foi
encaminhada a este Tribunal em 12/07/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno, inobservado,
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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portanto, o prazo regimental.
Encampando o entendimento da Instrução Técnica Inicial – ITI 5550/2017, foi proferida a Decisão Monocrática – DECM 718/2017, decidindo por citar e notificar a
responsável para que, em 15 dias improrrogáveis, apresentasse justificativas em razão do desatendimento ao
Termo de Notificação Eletrônico para encaminhar a PCA.
Posteriormente, a responsável apresentou suas justificativas bem como juntou aos autos a PCA relativa ao exercício de 2016.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas elaborou Relatório Técnico – RT 924/2017, onde
apontou indícios de irregularidade acerca dos fatos a seguir:
3.2.1 Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras;
3.2.2 Não realização dos Inventários Físicos de Bens Patrimoniais Móveis, Imóveis, Intangíveis e em Almoxarifado no encerramento do exercício de 2016.

261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
da Sra. DAYANA MARA DOS SANTOS SILVA BIZI.

mento técnico, sem prejuízo da expedição da determinação sugerida.

Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento a seguinte irregularidade:

É o relatório.

2.4 Não realização dos Inventários Físicos de Bens Patrimoniais Móveis, Imóveis, Intangíveis e em Almoxarifado no encerramento do exercício de 2016. (item 3.2.2
do RTC)

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

Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e arts. 85,
94, 96 e 100 da Lei 4.320/64.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR c/
RESSALVAS da prestação de Contas do Sra. DAYANA MARA DOS SANTOS SILVA BIZI, da prestação de Contas do
Srs. DÉBORA GATTI, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012
c/c art.162, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES,
aprovado pela Resolução 261/2013.

3 CONCLUSÃOE PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Considerando os itens 2.3 desta instrução conclusiva
(ITC), sugere-se DETERMINAR ao atual gestor que adote medidas administrativas, nas futuras prestações de
contas, visando a regularização dos saldos contábeis dos
bens móveis e imóveis em compatibilidade com inventários levantados, bem como providencie o encaminhamento de termos relativos aos inventários com a devida
assinatura dos membros das comissões inventariantes,
em atendimento aos requisitos da Instrução Normativa
TC nº 43/2017, artigos 94 a 96 da Lei 4320/1964 e das
Normas Brasileiras de Contabilidade.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARÉ, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC

O Ministério Público de Contas manifestou-se mediante
Parecer n° 3289/2018 de lavra do Exmo. Procurador Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, anuindo ao posiciona-

Após, o NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia elaborou ITI n° 027/2018, sugerindo a
citação da responsável acerca das irregularidades apontadas acima.
Devidamente citada, a responsável apresentou tempestivamente suas justificativas.
Ato contínuo, o NCE elaborou Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2693/2018, concluindo nos seguintes termos:

www.tce.es.gov.br

2. FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta
Corte de Contas, em 12 de julho de 2017, ou seja, fora
do prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação de Contas está composta por todas as demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º
9.717/1998, Lei Federal 8.212/1991 e Lei Federal
8.036/1990.
O corpo técnico desta Corte de Contas, apontou a preSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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sença de irregularidades na Prestação de Contas em
questão, imputadas a Sra. Dayana Mara dos Santos Silva
Bizi, que ora serão analisadas.
3. DAS IRREGULARIDADES
3.1. Descumprimento do prazo de envio da Prestação
de Contas Anual (Item 2.1 do RT 924/2017).
Foi constatado que a responsável encaminhou a presente Prestação de Contas em atendimento a DECM
718/2017, em 12/07/2018, portanto, fora do prazo regimental previsto.
A fim de justificar o envio intempestivo das contas em
questão, a Sra. Dayana Mara dos Santos Silva Bizi informou que o Fundo de Saúde do Município não possui setor próprio de contabilidade, sendo assim, a elaboração
de PCA é feita pelo setor de contabilidade da Prefeitura
Municipal.
Em virtude de decisão judicial proferida nos autos
0008353-40.2017.8.08.0000 que tratam de Medida Cautelar de Busca e Apreensão, houve uma grande mudança no Executivo Municipal, resultando no afastamento
do Prefeito Municipal Rogério Feitani além da apreensão de diversos documentos, procedimentos administrativos, entre outros.
Ainda, relatou a mudança que ocorreu no quadro de servidores da Prefeitura, incluindo-se o responsável pela
contabilidade, que quando assumiu suas tarefas, verificou que a PCA estava pendente de envio, e ainda, sem
registro de início de confecção da mesma. Dessa forma,
os motivos relatados ocasionaram o envio intempestivo
da Prestação de Contas Anual do exercício de 2016.
Há de se reconhecer as justificativas da defendente, pois
suas alegações podem ser confirmadas em noticiários

que informam sobre a operação realizada no Município
de Jaguaré a fim de investigar uma suposta organização
criminosa que cometia fraudes em licitações e processos
seletivos para contratação de servidores públicos, deflagrada pelo Ministério Público Estadual através da Procuradoria de Justiça Especial e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, resultando nos transtornos vividos pelo Município.
Isto posto, acompanhando o entendimento técnico, acolho as razões de defesa da responsável, e afasto a presente irregularidade.
3.2. Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades financeiras (item 3.2.1
do RT 924/2017)
Conforme a Tabela 12, constante do RT 924/2017, não
foram apresentados extratos bancários das contas: Banco do Brasil, agência 3678-1, conta corrente 5.506-9; Banestes, agência 0176, conta corrente 1.895.567-4; Caixa Econômica Federal, agência 3656, conta corrente
006/00624.000-0.
Ainda, consta uma incoerência de saldo contábil a menor
que o constante no extrato bancário em R$ 1,60, da conta de aplicação em poupança Caixa Econômica Federal,
agência 3656, conta corrente 006/00624.000-0.
Em razão disso, não é possível afirmar que os saldos dos
extratos bancários conferem com o saldo contábil constante do Balancete de Verificação (arquivo BALVER), integrante da PCA em questão. Ademais, verificou-se que as
demonstrações contábeis não refletem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários, relativos
às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação.
www.tce.es.gov.br

A responsável, além de suas justificativas, apresentou
aos autos os extratos bancários ausentes, constantes na
peça complementar 5731/2018 anexada, e estes encontram conformidade com a Tabela 12 referida.
Dessa forma, acolho as justificativas da defendente consoante o entendimento técnico e afasto a presente irregularidade.
3.3. Não realização dos Inventários Físicos de Bens Patrimoniais Móveis, Imóveis, Intangíveis e em Almoxarifado no encerramento do exercício de 2016 (Item 3.2.2
do RT 924/2017).
Conforme o RT 924/2017, analisando o relatório de Controle Interno (arquivo RELUCI), verifica-se a ausência da
Comissão de Inventário para levantamento Patrimonial
do exercício de 2016, que deveria ser criada pelo gestor.
Com relação aos Bens em Estoque, a Demonstração das
Variações Patrimoniais registrou o total de Uso de Material de Consumo no montante de R$ 3.267.815,76, ao
passo que da baixa no Balancete de Verificação (arquivo
BALVER) e do Resumo do Inventário do Almoxarifado (arquivo RESAMC), o total das saídas creditadas resultaram
na quantia de R$ 3.382.824,39, com uma divergência significativa a menor no registro do arquivo DEMVAP no valor de R$115.008,63, divergência esta que não foi explicada pelo Setor de Contabilidade.
As aquisições totais resultantes da execução orçamentária (arquivo BALEXO), somaram apenas o valor de R$
1.764.796,79, com exceção do material de aquisição para distribuição gratuita, o que significa que há ingressos
independentes da execução orçamentária e saídas sem
Notas Explicativas.
Quanto aos Bens Móveis e Imóveis, respectivamente nos
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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valores de R$ 889,229,50 e R$ 251.440,46, verificaram-se registros da soma destes na Demonstração das Variações Patrimoniais (arquivo DEMVAP) e o Balancete de
Verificação (arquivo BALVER) informam a ocorrência de
contabilização com a Incorporação de Ativo no total de
R$ 1.140.619,96, enquanto o Balancete de Despesa (arquivo BALEXO) ratifica essa informação no total de aquisição de bens em R$ 1.140.669,96.
Entretanto, como anteriormente exposto, não houve a
instauração de Comissão de Levantamento de Inventário de bens patrimoniais, bem como não houve a apresentação dos respectivos termos circunstanciados relativos aos bens móveis, imóveis e intangíveis (arquivos TERMOV, TERIMO e TERINT) a fim de validar os registros dos bens na contabilidade em sua totalidade (R$
7.999.527,06), visto que, ainda que contabilizados, é imprescindível o levantamento físico elaborado pela Comissão designada para sua exata e adequada validação.
Ainda, a partir da Tabela 1 do RT 924/2017, referente aos
Bens em Estoque, Imobilizados e Intangíveis, verificou-se que o valor inventariado não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil do Balanço
Patrimonial, pressupondo-se, assim, falhas na contabilização, nas conciliações e/ou no inventário, ou a não elaboração deste.
Em sede de defesa, a responsável confirma a não criação
da Comissão de Inventário para o levantamento Patrimonial, no entanto, afirma que a criação da mesma é de
responsabilidade do Chefe do Executivo Municipal, não
sendo possível cobrar tal conduta da gestora.
Ainda, alega que a elaboração dos levantamentos e da
conferência com a contabilidade, podem ser comprovados a partir das tabelas que juntou aos autos, bem

como com os resumos de inventário realizados juntamente com seus valores conciliados com as demonstrações contábeis, constantes da Peça Complementar
5731/2018 anexada.
Em análise às referidas tabelas, constatou-se que o valor
de estoques de R$ 573.812,58 confere com o valor registrado no arquivo INVALM no sistema Cidades Web, e que
o resumo do inventário de bens móveis e o de bens imóveis, respectivamente nos valores de R$ 4.875.478,80 e
R$ 2.550.235,68, conferem com os valores registrados
no balanço patrimonial.
Contudo, não é possível substituir a apresentação dos inventários físicos de Bens Patrimoniais Móveis, Imóveis,
Intangíveis e em Almoxarifado, por apenas resumos do
inventário de tais bens, nos termos dos artigos 85, 94, 96
e 100 da Lei 4.320/64.

Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré, sob a responsabilidade da Sra. Dayana Mara dos Santos Bizi, relativas
ao exercício de 2016, nos termos do artigo 84, inciso II
da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando quitação ao responsável nos termos do artigo 85 do mesmo
diploma legal;
1.2 DETERMINAR ao atual gestor que adote as medidas administrativas necessárias, nas futuras prestações
de contas, visando a regularização dos saldos contábeis
dos bens móveis e imóveis, em compatibilidade com os
inventários levantados, bem como providencie o encaminhamento dos termos relativos aos inventários com
a devida assinatura dos membros das Comissões Inventariantes, em atendimento aos requisitos constantes da
Instrução Normativa TC 43/2017 e artigos 94 a 96 da Lei
4320/1964 e das Normas Brasileiras de Contabilidade.

Isto posto, as alegações de defesa da responsável não foram suficientes para afastar o presente indicativo de irregularidade, motivo pelo qual, entendo pela sua mantença.

1.3. Dar ciência aos interessados;

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.

3. Data da Sessão: 15/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

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 Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do
www.tce.es.gov.br

1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018

252

ATOS DA 2a CÂMARA

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1063/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05029/2017-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: IJSN - Instituto Jones Dos Santos Neves
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ANDREZZA ROSALEM VIEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – INSTITUTO JONES
DOS SANTOS NEVES – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR
COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador, do Instituto Jones dos Santos Neves, relativas ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade da Sra. Andrezza Rosalém Vieira.
A Secex Contas – Secretaria de Controle Externo de Contas, elaborou Relatório Técnico – RT 604/2017, onde
apontou indícios de irregularidade acerca dos fatos a seguir:
3.2.2.1 – Divergência entre os saldos registrados no ba-

lanço patrimonial e os valores apurados no inventário
anual dos bens móveis;
3.3.1 – Encaminhamento de Relatório e Parecer do Controle Interno sem os elementos mínimos estabelecidos;
3.3.2 – Exercício de atividades conflitantes, infringindo o
Princípio da Segregação de Funções.
Encampando o entendimento técnico exarado na Instrução Técnica Inicial – ITI n° 1247/2017, foi proferida a Decisão Monocrática n° 1615/2017, determinando a citação da responsável para que apresentasse as justificativas que achasse necessárias, acerca das irregularidades
supracitadas.
Após a devida análise das justificativas e peça complementar apresentadas, o NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, elaborou Instrução
Técnica Conclusiva – ITC n° 1939/2018, concluindo nos
seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Instituto Jones dos Santos Neves, exercício de 2016, sob
a responsabilidade da Srª. Andrezza Rosalém Vieira.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA
as contas da responsabilidade da Srª. Andrezza Rosalém
Vieira, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenador
de despesas do Instituto Jones dos Santos Neves.
Sugere-se, ainda, recomendar (quanto ao item 1) e determinar (quanto ao item 2) ao Instituto Jones dos Santos Neves, na pessoa de seu atual gestor, que:
www.tce.es.gov.br

1) Adote as medidas administrativas necessárias e suficientes para a implantação da Unidade Executora de
Controle Interno, nos moldes previstos Lei Complementar nº 856/2017 (artigo 3º, IX) e no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017, de forma a possibilitar o encaminhamento de parecer com opinião conclusiva do controle interno nas futuras prestações de contas do órgão;
2) Ao nomear a equipe da Unidade Executora de Controle Interno, observe o PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO
DE FUNÇÕES, previsto em tópico específico do GUIA DE
ORIENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, aprovado pela Resolução TC -297/2011
O Ministério Público de Contas manifestou-se mediante Parecer n° 3448/2018 de lavra do Exmo. Procurador
Dr. Luciano Vieira, anuindo ao posicionamento técnico.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feiSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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to se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta
Corte de Contas, em 31 de março de 2017, observando,
portanto, o prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação de Contas está composta por todas as demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º
9.717/1998, Lei Federal 8.212/1991 e Lei Federal
8.036/1990.
O corpo técnico desta Corte de Contas, apontou a presença de irregularidades na Prestação de Contas em
questão, imputadas a Sra. Andrezza Rosalém Vieira, que
ora serão analisadas.
3. DAS IRREGULARIDADES
3.1. Divergência entre os saldos registrados no balanço
patrimonial e os valores apurados no inventário anual
dos bens móveis (Item 3.2.2.1 do RT n° 604/2017).
Baseando-se nas informações apresentadas na presente
Prestação de Contas, foram apontadas divergências entre os inventários de bens móveis (arquivo C-15-INVMOVS-01.pdf) e os montantes evidenciados nos demonstrativos contábeis (arquivo C-13-BALVER-02.PDF), como demonstra-se na Tabela a seguir:
Tabela 02: Saldos patrimoniais
Descrição

Balanço
Patrimonial

Inventário

Diferença

Bens em almoxarifado
Bens móveis
Bens imóveis
Bens intangíveis

49.910,03

49.910,03

0,00

2.050.961,60 1.845.101,60 205.860,00
1.610.717,52 1.610.717,52 0,00
1.286.168,30 1.286.168,30 0,00

Em sede de justificativa, a responsável afirma que a diferença apontada no valor de R$ 205.860,00, refere-se à
aquisição de 47 Desktops em 28/12/2016, e que ficaram
na conta de Bens Móveis em Almoxarifado, não constando no Inventário de Bens Móveis Anual, por não ter ocorrido o tombamento e distribuição dos bens em 2016, e
dessa forma, a aquisição ficou no Inventário de Bens em
Almoxarifado de 2016.
Após, afirmou que o tombamento e distribuição dos
bens de 2017 foram efetivamente realizados, e ora constam no Inventário Anual do referido exercício, realizados
também os devidos registros contábeis.
A partir das justificativas apresentadas e dos documentos anexados aos presentes autos, pode-se afirmar que
a divergência anteriormente apontada encontra-se devidamente explicada e aportada com os documentos contábeis, especialmente a Nota Patrimonial n° 78 de 2017
no valor de R$ 205.860,00.
Isto posto, acompanhando o opinamento técnico, entendo pelo afastamento do presente indício de irregularidade.
3.2. Encaminhamento de Relatório e Parecer do Controle Interno sem os elementos mínimos estabelecidos
(Item 3.3.1 do RT 604/2017).
Em análise ao Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, verificou-se que no Relatório de Atividades da
Secretaria de Estado de Controle e Transparência, não
consta a assinatura dos Auditores devidamente designawww.tce.es.gov.br

dos para sua elaboração, nos termos da Portaria SECONT
n° 9/2016-R, que assim dispõe:
Art. 2º. O RELUCI é composto pela consolidação dos seguintes documentos:
I - Relatório e Parecer Conclusivo emitido pela Unidade
Executora de Controle Interno do órgão e/ou entidade;
II - Relatório de Atividades realizadas pela SECONT, incluindo auditorias realizadas, eventuais irregularidades
encontradas e proposições.
[...]
§ 4º. O Relatório de Atividades de que trata o inciso II deverá ser elaborado pela Subsecretaria de Controle da SECONT e assinado pelo(s) auditor(es) designado(s).
Em sede de defesa, pautando-se no §4° do art. 135 da
Resolução TC n° 261/2013, a responsável alega que as
contas devem ser acompanhadas do Relatório e Parecer Conclusivo da Unidade Executora de Controle Interno do respectivo órgão ou entidade, e, nos termos da IN
34/2015, nos itens “C” e “I” de seu Anexo I, a assinatura a ser lançada é a do responsável por tal Unidade Executora, não referindo-se especificamente ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, que, no caso do Governo Estadual, é a Secretaria de Estado de Controle e
Transparência.
Ainda, afirma que, em razão do novo modelo para emissão do Relatório e Parecer Conclusivo, instituído pelas
Portarias SECONT n°s 009-R/2016 e 002-R/2017, existem
capítulos a serem elaborados e assinados pela UECI e outros pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno
– OCCI, e somente quando tais capítulos constantes do
arquivo RELUCI forem separados em dois arquivos, por
este Tribunal, será possível o envio do Relatório de AtiSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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vidades da SECONT, devidamente assinado por seu responsável.
No entanto, cabe ressaltar que o gestor da Secretaria,
embora envie e concorde com o Parecer Conclusivo da
Unidade de Controle Interno, não pode ser responsabilizado pela elaboração e conclusão do mesmo, por ser de
exclusiva responsabilidade dos servidores signatários da
Unidade Executora de Controle Interno – UECI. Somente
poderá ser responsabilizado pelo resultado apurado no
referido Parecer.
Dessa forma, entendo pelo afastamento do presente indicativo de irregularidade.
3.3. Exercício de atividades conflitantes, infringindo o
Princípio da Segregação de Funções (Item 3.3.2 do RT
n° 604/2017).
Constatou-se que servidoras que compõem a Unidade
Executora do Controle Interno são também responsáveis
pela Comissão de Licitação, pela Coordenação de Orçamento e Finanças e pelo Departamento de Contabilidade do Instituto Jones dos Santos Neves, contrariando, assim, o Princípio da Segregação de Funções, que consiste
na repartição de funções entre os agentes públicos, para
que estes não exerçam atividades que sejam incompatíveis umas com as outras.

Ainda pautando-se no referido parecer, afirma que nenhum servidor deve participar ou controlar todas as fases inerentes a uma só despesa, e assim, o descumprimento ao referido Princípio não é a simples localização
ou cargo ocupado pelo servidor, sendo orientado a este
para que não realize as atividades de controle sobre as
quais tenha participado da elaboração.
No entanto, é possível que o resultado final do Parecer
Conclusivo da UECI fique fragilizado, pois os integrantes
da UECI podem ter dificuldades ao analisar questões sobre as quais foram os responsáveis pela elaboração.
Destarte, embora o Instituto tenha implementado meios
para o aprimoramento dos servidores, como cursos promovidos pela Escola de Capacitação de Servidores, entendo pela manutenção da presente irregularidade, sem
macular as contas, sendo objeto de ressalva e determinação.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a minuta que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO

A responsável traz em suas justificativas, entendimento
consubstanciado pelo Tribunal de Contas da União, já citado no Parecer Consulta TC 018/2014 deste Tribunal, a
seguir:

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:

“Segregação de funções-princípio básico do sistema de
controle interno que consiste na separação de funções,
nomeadamente de autorização, aprovação, execução,
controle e contabilização das operações”.

1.1Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do Instituto Jones dos Santos Neves, sob a responsabilidade da
Sra. Andrezza Rosalém Vieira, relativas ao exercício de
2016, nos termos do artigo 84, inciso II da Lei Complewww.tce.es.gov.br

mentar Estadual 621/2012, dando quitação ao responsável nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.2 DETERMINAR ao atual gestor para que ao nomear a
equipe da Unidade Executora de Controle Interno, observe o Princípio da Segregação de Funções, previsto em
tópico específico do Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração
Pública, aprovado pela Resolução TC 297/2011;
1.3 RECOMENDAR ao atual gestor para que adote as medidas administrativas necessárias e suficientes para a implantação da Unidade Executora de Controle Interno,
nos moldes do artigo 3°, inciso IX da Lei Complementar
n° 856/2017 e do artigo 1° do Decreto n° 4131-R de 18
de julho de 2017, para possibilitar o encaminhamento de
Parecer com opinião conclusiva do Controle Interno nas
futuras prestações de contas do órgão;
1.4 Dar ciência aos interessados;
1.5 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1103/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 01631/2014-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: 5A SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Responsável: PAULO LEMOS BARBOSA, CAROLINA DUARTE RODRIGUES
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALEGRE – EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/214
– ACOLHER A PRELIMINAR DE NÃO DECRETAÇÃO DE REVELIA – IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÕES – CIÊNCIA
– ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação com pedido de medida cautelar, apresentada pela 5ª Secretaria de Controle
Externo desta Corte de Contas, em desfavor da Prefeitura Municipal de Alegre, questionando o Edital de Tomada de Preços n° 03/2014, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria

e consultoria contábil.
O representante alega que o serviço é de natureza permanente, contínua e típica de servidor público efetivo,
caracterizando assim, a necessidade de contratação mediante concurso público.
O Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, relator à
época, mediante Decisão Monocrática Preliminar – DECM 215/2014, às fls. 58/59, antes de apreciar o pedido
de concessão de medida cautelar, determinou a notificação do Sr. Paulo Lemos Barbosa e Sra. Carolina Duarte
Rodrigues, Prefeito Municipal e Pregoeira Oficial do Município, respectivamente, para que apresentassem suas
justificativas e documentos necessários, acerca dos fatos
que ensejaram a presente Representação.
Os responsáveis, Sr. Paulo Lemos Barbosa e Sra. Carolina
Duarte Rodrigues, apresentaram tempestivamente suas
justificativas, às fls. 65/67 e fls. 74/77, respectivamente.
Após análise das justificativas, o Núcleo de cautelares
manifestou-se mediante Manifestação Técnica Preliminar MTP 177/2014, às fls. 287/291, propondo a concessão da medida cautelar, determinando à autoridade
competente a suspensão da execução do Contrato Administrativo nº 26/2014, bem como a notificação dos responsáveis para que cumpram a decisão no prazo assinalado, publiquem extrato na imprensa oficial quanto ao
teor da decisão e comuniquem as providências adotadas
a este Tribunal, propondo ainda, que se dê ciência ao representante.
Ato contínuo, a Segunda Câmara deste Tribunal, em
sua 23ª Sessão Ordinária, realizada no dia 13 de julho
de 2016, nos termos do voto deste Conselheiro, às fls.
299/300, decidiu no sentido de indeferir a medida cauwww.tce.es.gov.br

telar pleiteada, em razão da ausência de requisitos autorizadores, bem como notificar os responsáveis, e determinar que o Sr. Paulo Lemos Barbosa, informe a este Tribunal, no prazo assinalado, a composição do quadro funcional do setor contábil da Prefeitura Municipal
de Alegre, o número de cargos preenchidos, e encaminhe cópia de documentos relativos à contratação da consultoria.
Devidamente notificados, o Sr. Paulo Lemos Barbosa e
Sra. Carolina Duarte Rodrigues, apresentaram suas justificativas às fls. 307/314 e fls. 749/752, respectivamente.
Após, a Secex Denúncias – Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações, elaborou Instrução
Técnica Inicial – ITI 1139/2016, às fls. 873/882, sugerindo a citação do Sr. Paulo Lemos Barbosa, em razão do
achado de auditoria constante no item 2.1 – Contratação
de serviços de assessoria. No mesmo sentido, decidiu este Conselheiro mediante Decisão Monocrática – DECM
1747/2016, às fls. 884/885.
Citado, o Sr. Paulo Lemos Barbosa apresentou suas justificativas, fls. 899/916, no dia 13/06/2017.
Encaminhados os autos para a Secex Denúncias, esta elaborou Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3335/2017, fls.
921/945, concluindo nos termos a seguir:
4 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE
4.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo
95 c/c artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente Representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1 Contratação de serviços de assessoria e consultoria
na área contábil para realização de atividades típicas de
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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servidor efetivo (Referência: subitem 2.1.1 da Representação de fls. 1/49).
Base legal: Princípio da obrigatoriedade do Concurso Público, art. 37, II, da CF/88, Princípios da Moralidade e Eficiência insculpidos no art. 37, caput, CF/88, e Princípios
da Finalidade e do Interesse Público, Artigo 32 c/c o da
Motivação Suficiente e da Razoabilidade, exarados no §
2° do Artigo 45, todos, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Agente responsável: Sr. Paulo Lemos Barbosa, Prefeito
Municipal de Alegre.
4.2 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art.
319, parágrafo único, IV da Res. TC 261/13, conclui-se
opinando por:
4.2.1 rejeitar as justificativas de defesa do senhor Paulo Lemos Barbosa, Prefeito Municipal de Alegre, pela
prática de ato ilegal descrito no item 3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa
ao responsável, com amparo nos artigos 88 e 135 da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012.
4.3 Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA aos signatários da representação do teor da decisão final a ser
proferida, conforme preconiza art. 307, § 7º da Resolução nº 261/2013
O Ministério Público de Contas manifestou-se mediante Parecer 3694/2017, de lavra do Exmo. Procurador Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, fl. 949, anuindo ao posicionamento da área técnica.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, o responsável em suas justificativas,

suscitou questões que passo a analisar a seguir.
1. Suposta necessidade de apensamento ao Processo
TC 1924/2012
O Sr. Paulo Lemos Barbosa alega que os presentes autos deveriam ser apensados aos autos do Processo TC
1924/2012, por tratarem ambos do mesmo objeto, mesma causa de pedir e mesmas partes, tendo em vista que
Instrução Técnica Inicial 1359/2014 e o Relatório de Auditoria RA-E 12/2014, tratariam dos mesmos processos
Administrativos, objeto destes autos.
No entanto, verifica-se no bojo dos autos TC 1924/2012,
que a ITI 1359/2014 e o RA-E 12/2014 tratam de contratações realizadas pela Prefeitura Municipal de Alegre,
com a empresa GF CONSULTORIA e ASSESSORIA LTDA.,
entre os exercícios de 2008 e 2012, enquanto os presentes autos tratam de contratação com a mesma empresa,
porém, realizada no exercício de 2014, por meio da Tomada de Preços 3/2014.
Dessa forma, observa-se que, embora o objeto de ambos os autos seja a contratação da mesma empresa, tratam-se de causas de pedir relacionadas a fatos diferentes, pois referem-se a exercícios financeiros diferentes, e
a processos licitatórios diversos, e por esse motivo não
se justifica o apensamento dos autos.
Assim entendo por afastada esta preliminar.
2. Não decretação de revelia
O defendente, Sr. Paulo Lemos Barbosa, apresentou suas justificativas em atendimento à DECM 1747/2016, fora do prazo estipulado, em 13/06/2017. Em razão disso, aduz que não deve ser decretada sua revelia, pois,
conforme exposto acima, entende que os autos TC
1924/2012 e TC 1631/2014, teriam a mesma causa de
www.tce.es.gov.br

pedir, o que imporia a formação de litisconsórcio necessário entre as partes de ambos os autos, e assim, a defesa apresentada pela GF CONSULTORIA e ASSESSORIA LTDA. nos autos TC 1924/2012, beneficiaria também ao defendente, impedindo a configuração de sua revelia nos
presentes autos.
Alega ainda, pautando-se no parágrafo único do artigo
346 do NCPC, que a decretação da revelia não impediria
sua intervenção no processo a qualquer momento, recebendo-o no estado em que se encontrar, o que possibilitaria a produção de provas e manifestações sobre questões de direito, tendo em vista que a revelia atinge apenas questões de fato.
Conforme expresso no item acima, os Processos TC
1924/2012 e TC 1631/2014 não possuem a mesma causa de pedir, e assim, não há formação de litisconsórcio
necessário passivo entre o ora defendente, Sr. Paulo Lemos Barbosa e a empresa GF CONSULTORIA e ASSESSORIA LTDA. Logo, tal alegação não impede a decretação da
revelia do defendente nos autos em questão.
Embora o defendente tenha apresentado intempestivamente suas justificativas, estas foram oferecidas ainda
na fase de instrução processual, não prejudicando o andamento do procedimento de alguma forma. Por esse
motivo, entendo não ser necessária a decretação da revelia do Sr. Paulo Lemos Barbosa, com base nos princípios do contraditório e ampla defesa, e acolho a presente preliminar.
3. Exclusão da Sra Carolina Duarte Rodrigues – Pregoeira do rol dos responsáveis.
Inicialmente, importante informar que a Sra Carolina
Duarte Rodrigues – Pregoeira, foi notificada, conforme
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Termo de Notificação nº 321/2014, fls.61, justificativas
às fls. 74/284 e Termo de Notificação nº 1287/2016, às
fls.302, justificativas às fls. 749/752.
Após análise de suas justificativas, a equipe técnica sugere, quando da elaboração da Instrução Técnica Inicia – ITI
1139/2016, que a pregoeira tenha seu nome afastado do
rol dos responsáveis que figuram neste processo, sob a
seguinte argumentação:
No que tange à responsabilização da Srª Carolina Duarte
Rodrigues, entende-se que as justificativas apresentadas
às fls. 749/752 foram suficientes para demonstrar que
não deve subsistir.
Ocorre que a representação não traz qualquer tipo de irregularidade especificamente com relação à Tomada de
Preços 03/2014, mas sim sobre a ilegalidade da contração.
Nesse passo entende-se não caber à CPL fazer juízo de
conveniência e oportunidade sobre a referida contratação, sendo esse juízo um poder discricionário inerente
ao Gestor Municipal.
Dessa maneira entende-se que não deverá permanecer
no rol dos responsáveis a Srª Carolina Duarte Rodriguez.
Comungo do opinamento emitido pela equipe técnica
por entender como satisfatórias as justificativas apresentadas pela pregoeira, motivo pelo qual excluo a Sra
Carolina Duarte Rodrigues do rol dos responsáveis nos
presentes autos.
Passo à análise da irregularidade apontada no item 3.1
da ITC 3335/2017.
3.1 – Contratação de serviços de assessoria e consultoria na área contábil para realização de atividades típicas
de servidor efetivo – Responsável: Paulo Lemos Barbosa

– Prefeito Municipal de Alegre/ES;
De acordo com a equipe representante, a irregularidade
apontada refere-se à tentativa de terceirização de atribuições dos servidores públicos ao contratar empresa
para realização de serviço de natureza permanente, contínua e típica de servidor público efetivo, o que caracterizaria a necessidade de contratação através de concurso
público de provas ou provas e títulos.
Do trecho do edital trazido aos autos, depreende-se que
o objeto dos serviços a serem executados pela empresa
contratada, tratam-se de atribuições da área contábil da
Secretaria Municipal de Finanças, dispostas nos artigos
20 e 21 da Lei Municipal 1.521 de 18/12/1984, como: “a
participação na elaboração e análise da proposta orçamentária; execução de balancetes mensais; a execução
das Prestações de Contas da Prefeitura Municipal; a execução das prestações de contas dos Fundos Especiais”.
Ainda, afirmou-se que na Lei Municipal 2.927 de
08/04/2008, há previsão de cinco cargos efetivos de técnico em contabilidade, e outros três cargos de contador,
o que configuraria a preferência em terceirizar o serviço a realizar concursos públicos para preenchimento das
vagas previstas, afrontando o princípio da obrigatoriedade do concurso público, nos termos do art. 37, II da
CF/88.
O ora defendente, Sr. Paulo Lemos Barbosa, assevera
que devem ser consideradas as dificuldades enfrentadas
pelo Município, tendo em vista que o setor contábil da
PMA é constituído, atualmente, de apenas um contador,
previsto na Lei Municipal 2.927/2008, e que, até então,
os serviços de contabilidade estavam a cargo de apenas
01 (um) funcionário encarregado do setor de empenho,
02 (dois) funcionários da tesouraria e 01 (um) funcionáwww.tce.es.gov.br

rio encarregado do serviço de prestação de contas, e que
exigiam acompanhamento através de assessoria capacitada para implementar sistemas e mecanismos exigidos
também por esta Corte de Contas.
Alega ainda que, embora diligentes, os funcionários da
Prefeitura sempre eram surpreendidos por novos procedimentos a serem implementados, instituídos por Leis,
Regulamentos e inclusive Resoluções e Portarias dos Tribunais de Contas, que demandavam uma qualificação
profissional e devida capacitação, que os funcionários
não possuíam, em razão de ausência de treinamento e
informação.
Cabe ressaltar que o defendente informa que tentou,
em duas oportunidades, realizar concurso público para
o provimento dos cargos efetivos de contador e técnico
em contabilidade para suprir a falta de profissionais qualificados, no entanto, houve recusa da Câmara dos Vereadores, e em outra oportunidade, se viu obstaculizado
pelo Ministério Público Estadual – MPES que vislumbrou
vício de formalização para realização do concurso, visto
que o município estava na iminência de ultrapassar o limite definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
E, tendo em vista os obstáculos e as dificuldades enfrentadas pelo Município, o defendente alega que não restou
outra alternativa, senão a contratação da empresa de assessoria contábil, afirmando ainda, que tal contratação
não encontra óbice na legislação, posto que sua finalidade teve por objeto a temporaneidade e a relevância do
interesse público, não violando os princípios norteadores da Administração Pública.
Pois bem. A matéria de terceirização de assessoria contábil e/ou jurídica na Administração Pública vem sendo
frequentemente objeto de debates por parte desta CorSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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te de Contas, e recentemente, gerou decisões favoráveis,
mas que devem ser analisadas de acordo com as particularidades de cada caso concreto, como faço nestes autos.
Existem algumas situações especiais, em que a terceirização pode se mostrar necessária para que a Administração Pública desenvolva seus serviços com eficiência, neste caso específico, serviços contábeis, que por sua vez, é
de interesse da sociedade.
Concordo com a equipe técnica, no sentido de que a Prefeitura deveria ter promovido capacitação para seus servidores atuarem em favor do interesse público. Porém,
por outro lado, observo que consta às fls. 83, Ofício do
Secretário Municipal de Finanças, encaminhado ao Prefeito, explicando da necessidade de contratação de assessoria contábil, explicando da falta de profissional capacitado, nos seguintes termos:
Senhor Prefeito,
Solicitamos à V. Exa. que se digne autorizar a contratação de serviços técnicos especializados em contabilidade
aplicada aos setores devido dentre outros a falta de profissional no quadro de efetivos ou contratados com capacidade de conhecimento em contabilidade pública para
o ano de 2014, conforme pedido em anexo:
Observo ainda que, conforme Termo de Referência, exposto às fls. 90/93, os serviços seriam prestados nas Secretarias de Finanças, Educação, Saúde e ação Social e
Direitos Humanos, áreas sensíveis na prestação de serviços à população.
De toda forma, vale ressaltar que este Tribunal de Contas deliberou recentemente acerca da possibilidade da
contratação de empresa especializada pelo Poder Execu-

tivo para prestar serviços de contabilidade no âmbito da
administração pública, por meio do Parecer em Consulta
00009/2018, que entendeu ser possível a terceirização
quando existirem serviços altamente especializadas, excesso repentino de demandas e situações com potencial
conflito de interesses.
Realmente, houve a necessidade de um trabalho especializado, uma vez que o município não contava com esta mão de obra e também pode se levar em conta que
em determinados momentos, principalmente em época
de prestação de contas há excesso de trabalho. E as prestações de contas não se limitam apenas as que são feitas
anualmente, mas sim no trabalho contínuo de alimentação do sistema que deve ser enviado ao TCE-ES.
Outra questão que precisa ser analisada, é entender a
realidade das pequenas prefeituras, como ocorre em
Alegre, que possui uma arrecadação pequena, e muitas vezes não detém condição econômica de manter um
conjunto de servidores públicos concursados para atender as demandas contábeis. Além do mais, o ingresso de
concursados deve ser muito bem pensado pela gestão
dado que ele provoca impactos financeiros permanentes, o que pode acarretar em futuro descumprimento
dos limites da LRF.
Desta forma, é importante informar que no Processo
TC 3901/2015, que trata da Prestação de Contas Anual
do exercício de 2014, do município de Alegre, é possível
perceber que resta demonstrado no Relatório Técnico
Contábil, às fls. 39 que as despesas com pessoal do Poder Executivo já haviam extrapolado os limites prudencial e legal, que já estavam em 55,25% da Receita Corrente Líquida, quando o limite máximo é de 54%, sendo
que o ideal é que fique bem abaixo disso.
www.tce.es.gov.br

Considerando o grande reflexo que pode advir das decisões proferidas por esta Corte nos órgãos e entidades
que compõe a Administração Pública do nosso Estado,
este Tribunal não pode proferir deliberações que engessem os gestores públicos ou os coloquem em dificuldades perante a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois terão
que responder por isso perante esse mesmo órgão.
Diante de todo o exposto até aqui, entendo como razoável a contratação dos serviços da empresa de consultoria contábil, possibilitando o apoio ao setor contábil da
Prefeitura Municipal de Alegre em tarefas mais complexas, motivo pelo qual afasto a irregularidade neste caso
concreto.
Entretanto, ressalto que deverá observar o cumprimento do limite de gastos com pessoal previsto na LRF, tanto
para o presente quanto em projeções futuras.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
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. Não acolher a preliminar de apensamento dos
presentes autos ao Processo TC 1924/2012
1.1.2. Acolher a preliminar de não decretação de reveSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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lia.
1.1.3. Excluir a Sra Carolina Duarte Rodrigues – Pregoeira, do rol dos responsáveis nos presentes autos.
1.2. Considerar IMPROCEDENTE a presente Representação;
1.3. Acolher as razões de justificativas do Sr Paulo Lemos
Barbosa, Prefeito Municipal de Alegre, com relação ao
item 3.1 – Contratação de serviços de assessoria e consultoria na área contábil para realização de atividades típicas de servidor efetivo.
1.4. Expedir as seguintes DETERMINAÇÕES à atual gestão da Prefeitura municipal de Alegre:
1.4.1. Promova capacitações periódicas para seus servidores, principalmente em áreas estratégicas, tais como
assessorias jurídica e contábil;

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC- 1104/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 01701/2016-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

1.4.2. Promova a reestruturação de seu quadro de pessoal, de modo que atenda satisfatoriamente a demanda
existente, inclusive com o acréscimo de servidores efetivos na área contábil, com a finalidade de ter uma melhor
organização administrativa para prestar serviços de maneira eficiente à população local. Porém, respeitando os
limites de gasto com pessoal previsto na LRF.

Exercício: 2015

1.5. Dar ciência aos interessados;

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
– EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016 – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS - ARQUIVAR.

1.6. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.

UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: JOSE DE BARROS NETO, SONIA MARIA
GRASSI, CENIRA ANTONIA DA SILVA, MARTA LUZIA BENFICA, VALTER EVARISTO PEREIRA - ME, EXATA EVENTOS
LTDA - EPP, SAUVA SERVICOS FLORESTAIS LTDA - ME

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
www.tce.es.gov.br

Tratam os presentes autos de Fiscalização Ordinária –
Auditoria, dando cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização – PAF, para o exercício de 2016, realizado na Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, com a finalidade de
apurar possíveis irregularidades na realização de certames, especialmente no tocante à inobservância ao princípio da ampla competitividade e economicidade, bem
como à análise dos contratos administrativos firmados
pela Municipalidade.
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos
Municípios – SecexMunicípios elaborou o Relatório de
Auditoria 10/2016-1, corroborado pela Instrução Técnica
Inicial 668/2016-2 opinando pela conversão do processo
de fiscalização em Tomada de Contas Especial, além da
citação dos responsáveis para apresentação de razões de
justificativas, em função dos achados de auditoria apontados:
2.1 Restrição ao caráter competitivo na realização do
pregão presencial nº 55/2015 – aquisição de leite.
Responsáveis solidários: José de Barros Neto (Prefeito
Municipal), Sônia Maria Grassi (Secretária Municipal de
Saúde), Marta Luzia Benfica (Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação) e Cenira Antônia da Silva (Secretária Municipal de Educação).
2.2 Superfaturamento na contratação de shows artísticos.
Responsáveis solidários: José de Barros Neto (Prefeito
Municipal) e Valter Evaristo de Macedo – ME (Contratada).
Importância devida: R$ 41.000,00 (15.258,08 VRTE).
2.3 Aquisição superfaturada de serviços de montagem
e estrutura de palco para eventos.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Responsáveis solidários: José de Barros Neto (Prefeito
Municipal) e Exata Eventos LTDA ME (Contratada).
Importância devida: R$ 3.800,00 (1.414,16 VRTE).
3.1 Superfaturamento na locação de máquinas e equipamentos.
Responsáveis solidários: José de Barros Neto (Prefeito
Municipal) e Saúva Serviços Florestais LTDA–ME (Contratada).
Importância devida: R$ 8.800,00 (3.274,91 VRTE).
A Segunda Câmara desta Corte de Contas, em Decisão
2548/2016-6, se manifestou no sentido de deixar de
converter os autos em Tomada de Contas Especial, naquele momento processual, citando dos responsáveis
para apresentação das razões de justificativas no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis.
Tendo em vista a informação apresentada pelo Núcleo de
Controle de Documentos – NCD (Despacho 25550/20179) e da Secretaria Geral das Sessões – SGS (Despacho
26092/2017-1), de que não constava no sistema qualquer documentação protocolizada em nome da Exata
Eventos LTDA ME, foi declarada a sua revelia, por meio
da Decisão Monocrática 758/2017-1, e com fulcro no artigo 361 do Regimento Interno deste Tribunal.
Instada novamente a se manifestar, a Secretaria de
Controle Externo de Fiscalização dos Municípios – SecexMunicípios elaborou a Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 4197/2017-1, propondo:
5.1.1 - Declarar a extinção do processo sem resolução
do mérito quanto as Sras. SÔNIA MARIA GRASSI (Secretária Municipal de Saúde), MARTA LUZIA BENFICA (Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação), CENIRA ANTÔNIA DA SILVA (Secretá-

ria Municipal de Educação), por ilegitimidade passiva,
com fulcro no art. 485, VI, CPC, c/c art. 70, LC 621/2012,
conforme fundamentação exposta no item 2.1 desta ITC.
5.1.2 - Acolher as Razões de Justificativas e Alegações de
Defesa dos responsáveis legais quanto aos itens 3.1, 3.2,
3.3, 4.1, desta Instrução Técnica Conclusiva, afastando-se, assim, a irregularidade apontada no itens 3.1, 3.2,
3.3 e 4.1, da ITI 668/2016, com amparo no inc. III do art.
207 do RITCEES;
Por fim, sugere-se ao Plenário/Câmara desta Corte de
Contas, com fundamento no art. 319, parágrafo único,
inciso IV, c/c o art. 329, § 6º e no art. 207, inciso III, todos
da Res. TC nº 261/2013 (RITCEES), que, depois de ouvido
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, proceda ao arquivamento do processo.
O Ministério Público de Contas, de acordo com o Parecer 3509/2018-4, exarado pelo Procurador-Geral Dr. Luciano Vieira, entendeu em conformidade com a Área
Técnica.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente cabe destacar terem sido observados os
princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, em que pese uma das
responsáveis – Exata Eventos LTDA ME – não ter apresentado defesa.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Do teor do Relatório Técnico nº 10/2016-1 elaborado pela Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos Municípios – SecexMunicípios extrai-se que as Secretarias
de Saúde, Educação e Assistência Social iniciaram processo administrativo com o fito de adquirir leite, para
www.tce.es.gov.br

distribuição em escolas, creches e programas sócio assistenciais, exigindo, no entanto, que fosse feito o fornecimento exclusivamente de ‘leite pasteurizado tipo “C” em
sacolas plásticas’.
No entender da SecexMunicípios, a exigência caracterizou uma verdadeira restrição, inviabilizando uma maior
competitividade no procedimento licitatório por meio
de disputas de preços entre licitantes interessados, o
que configuraria a hipótese prevista pelo inciso I, do parágrafo 1º, do artigo 3º, da Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93), razão pela qual apontou o achado 2.1 –
Restrição ao caráter competitivo na realização do pregão
presencial nº 55/2015 – Aquisição de leite.
É importante observar, que a conduta imputada às Secretárias Municipais Marta Luzia Benfica (Assistência
Social), Cenira Antônia da Silva (Educação) e Sônia Maria Grassi (Saúde) foi a de “solicitar a aquisição de leite”,
sem o condão de causar qualquer repercussão na esfera
jurídica, não tendo as referidas Secretárias o poder decisório na contratação.
Nessa senda, decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas,
afastando a responsabilidade do Secretário Municipal de
Finanças, em razão da sua conduta ter se restringido à
solicitação, bem como por não possuir poder decisório
para contratação:
Processo APL 00054949420098020001 AL 000549494.2009.8.02.0001
Órgão Julgador3ª Câmara Cível Relator
Des. Domingos de Araújo Lima Neto
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. TESES
DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE BASE FÁTICA OU JURÍDICA. PETIÇÃO RECURSegunda-feira, 19 de novembro de 2018
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SAL INEPTA NESSES PONTOS. ALEGAÇÕES APRECIADAS
DE OFÍCIO E AFASTADAS. DESENTRANHAMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE FALSIDADE. SENTENÇA PROFERIDA PELO NÚCLEO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIMES CONTA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPEITO AO JUIZ NATURAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FARTA DOCUMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. ART. 330, I, DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MÁ-FÉ DO AGENTE PÚBLICO. MERA SOLICITAÇÃO
DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E EMPENHO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE PODER DECISÓRIO.

Das Irregularidades decorrentes das questões de auditoria

(...)

Como mencionado, a Secretaria de Controle Externo de
Fiscalização dos Municípios – SecexMunicípios verificou
a ocorrência de restrição (exigência de fornecimento exclusivamente de leite em sacolas) que inviabilizou a competitividade no procedimento licitatório iniciado pelas
Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social.

IX – Inexistindo qualquer documento que comprove a
autorização por parte do réu para compra sem processo licitatório, limitando-se este a solicitar a aquisição de
combustível para os veículos da guarda municipal e a requerer o empenho de valores, apresentando sempre 03
(três) orçamentos, deve ser afastada a responsabilidade do Diretor Geral da Guarda Municipal, em virtude
da total falta de poder decisório para a aquisição dos
bens, a qual fora autorizada pelo Secretário Municipal
de Finanças.
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento da SecexMunicípios quando de sua Instrução Técnica Conclusiva, entendo pela ilegitimidade passiva das
Sras. Marta Luzia Benfica, Cenira Antônia da Silva e Sônia Maria Grassi, por se tratar, no caso em tela, de mera
solicitação, que não possui a capacidade de isoladamente produzir efeitos na esfera jurídica, e por não serem
as Secretárias Municipais detentoras de poder decisório
para a contratação.

Restrição ao caráter competitivo na realização do Pregão
Presencial nº 55/2015 – Aquisição de leite (Item 2.1 do
RT 10/2016-1 e 3.1 da ITC 4197/2017-1).
Base Legal: Artigo 3º, § 1º, inciso I da Lei Federal nº
8.666/93.
Responsáveis solidários: José de Barros Neto (Prefeito
Municipal), Sônia Maria Grassi (Secretária Municipal de
Saúde), Marta Luzia Benfica (Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação) e Cenira Antônia da Silva (Secretária Municipal de Educação).

Que o fato de só constarem 3 (três) orçamentos no processo não quer dizer que a Administração não tenha buscado mais orçamentos, e sim, que apenas estas empresas demonstraram interesse;
Que o valor final de contratação corresponde aos preços praticados no mercado, não se vislumbrando superfaturamento;
Que o quantitativo adquirido pela Administração estava
devidamente justificado nos autos do Pregão Presencial,
haja vista a demanda dos alunos da rede pública municipal de educação e dos projetos de assistência social;
Que em se entendendo ainda pela irregularidade, deveria se considerar como meramente formal, não tendo
trazido qualquer prejuízo ao erário.
A SecexMunicípios, após análise da justificativa apresentada pelo defendente, sugeriu o acolhimento das alegações de defesa, afastando-se o presente indício de irregularidade.

Faz-se necessário registrar que quanto às responsáveis
Marta Luzia Benfica, Cenira Antônia da Silva e Sônia Maria Grassi, entendi, após detida análise no tópico anterior, por sua ilegitimidade passiva, no que tange à irregularidade em análise.

Cumpre notar que dentro da sua esfera de discricionariedade, a Administração atuou balizada em justificativa
plausível, cuja informação pode ser facilmente confirmada através de pesquisas em sites relacionados à produção de leite no Brasil.

Passo então ao exame da responsabilidade do Sr. José
de Barros Neto, que em suas razões de justificativas (Fls.
278/292) alegou, em síntese:

Além disso, entendo haver pertinência na alegação apresentada pela defesa, no sentido de que a aquisição do
leite teria destinação específica às creches, escolas e
hospitais, sendo imprescindível a observância ao critério nutricional.

Que a opção pelo ‘leite pasteurizado, tipo C, em sacolas
plásticas de 1 litro’ se deu em virtude do valor nutricional do produto, uma vez que o leite tipo UHT (Longa Vida) perde maior concentração de nutrientes, não sendo
vantajosa a indicação para consumo na 1ª (primeira) e 2ª
(segunda) infâncias;
www.tce.es.gov.br

Destarte, dentre as várias possibilidades apresentadas,
cabe à Administração Municipal optar discricionariamente pela que melhor se enquadra às suas necessidades, desde que haja justificativa plausível.
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Sendo assim, anuindo aos argumentos delineados pelo
Corpo Técnico desta Corte de Contas, entendo acolher
as razões de justificativas apresentadas, para afastar a irregularidade.
Contratação de Shows Artísticos por valores superiores
aos praticados por outros Entes Públicos (Item 2.2 do
RT 10/2016-1 e 3.2 da ITC 4197/2017-1).
Base Legal: Princípios do interesse público, moralidade,
economicidade, impessoalidade, eficiência, razoabilidade, proposta mais vantajosa, dispostos nos artigos 37,
caput, c/c 70, da Constituição Federal de 5 de outubro de
1988, artigo 32, da Constituição Estadual de 5 de outubro de 1989 e artigo 3º, caput, c/c 15, V, da Lei nº 8.666
de 21 de junho de 1993.
Responsáveis solidários: José de Barros Neto (Prefeito
Municipal) e Valter Evaristo de Macedo – ME (Contratada).
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos Municípios – SecexMunicípios analisou contratos administrativos cujos objetos se referem à realização de diversos
shows musicais, firmados pela municipalidade e Valter
Evaristo de Macedo – ME, verificando que as bandas Calistones, Santha Nova e GV Brasil foram contratadas pelo
Município de Baixo Guandu, com preços superiores aos
praticados em outras localidades.
Quanto ao show da Banda Calistone, alegaram os responsáveis que o Corpo Técnico desta Corte de Contas
comparou o valor pago pelo Município de Baixo Guandu
(R$ 20.000,00) ao valor pago pelo Município de Luz/MG
(R$ 9.000,00), sem considerar a distância entre os referidos Municípios e a sede da banda em Divinópolis/MG.
Dessa forma, os custos do deslocamento entre Divinópo-

lis/MG e Baixo Guandu/ES (600 Km), e, Divinópolis/MG
e Luz/MG (122 Km) não poderiam ser os mesmos. Destacaram ainda, que o valor pago pelo Município de Luz/
MG estaria R$ 40,44 mais caro do que o valor pago pelo
Município de Baixo Guandu, se considerados os valores
em razão da quilometragem.
No tocante ao show da Banda Santha Nova, contratada
por R$ 25.000,00 pelo Município de Baixo Guandu, os
responsáveis anexaram às suas defesas documentos demonstrando que a contratação se deu por valores menores do que os praticados no Município de Coimbra/
MG (R$29.000,00), entendendo que a contratação estaria compatível com os valores praticados pelo mercado.
No que tange à contratação da Banda GV Brasil por R$
26.000,00, os responsáveis aduziram novamente serem os valores praticados compatíveis com os de mercado, acostando aos autos documentos que demonstram
a contratação da banda pelo Município de Varzelândia/
MG por R$ 25.000,00 e pelo Município de Frei Inocêncio/MG por R$ 67.100,00.
Esclarecem, por fim, haver uma vinculação natural entre a consagração da banda e o preço de cada show, e
que nos preços contratados estão valores agregados referentes à hospedagem, alimentação, transporte e cachê, diante do que se considera a proporcionalidade dos
preços praticados no mercado de eventos.
Após análise das justificativas apresentadas, a SecexMunicípios opinou pelo acolhimento das alegações de defesa, afastando-se a irregularidade e o indicativo de dano
ao erário, por entender que a metodologia adotada para comparação de preços levada a efeito pela Equipe de
Auditoria não seria adequada.
www.tce.es.gov.br

Insta salientar que a Prefeitura de Baixo Guandu contratou as bandas Calistones, Santha Nova e GV Brasil por
meio da empresa Valter Evaristo Pereira ME, em procedimento administrativo de inexigibilidade de licitação.
A apuração de dano ao erário teve como base apenas
uma cotação por banda, sendo que duas delas estão fundamentadas em shows que ocorreram em outro estado,
em cidades que estavam próximas às sedes das bandas,
não havendo informação nos autos de que a estrutura
utilizada e os custos dos shows eram semelhantes.
Não é possível afirmar que as cotações apresentadas pela Equipe de Auditoria representam o valor de mercado das bandas em questão, haja vista não serem informadas cotações referentes a deslocamento dos artistas,
bem como banda e equipe de produção, ou ainda, estrutura, despesas com alimentação e hospedagem.
Nesse sentido, a metodologia adotada pela Equipe de
Auditoria não está adequada para efeitos de balizamento da contratação, por não se revestir de elementos que
possam conduzir, com a devida segurança, ao entendimento de que houve sobrepreço nos contratos analisados.
Considerar a ocorrência de dano ao erário seria embasar
juízo favorável em mera presunção de que os shows das
bandas Calistones, Santha Nova e GV Brasil nas cidades
de Luz/MG, Couto de Magalhães de Minas/MG e Brejetuba/ES (utilizadas como parâmetro na análise técnica)
representariam a média de mercado para as apresentações dos referidos artistas, o que não se pode assegurar.
Este Tribunal de Contas já se manifestou contrário à responsabilização por ressarcimento ao erário em caso de
dano presumido. Vejamos:
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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Cuidam os presentes autos de Fiscalização Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de São Mateus, referente ao exercício de 2003, com base no Plano de Auditoria
283/2005 (fls. 1).
[...] VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
[...] II. 4 - Do Mérito:
Primeiramente, em relação à irregularidade constante no item 3.1.1 da ITC 2675/2015 - Pagamento de itens
além das quantidades contratadas, há que se ressaltar
que apesar dos itens terem ultrapassado o previsto no
Contrato, ou seja, executadas em quantidades não contempladas originalmente, sem que fosse firmado o respectivo Termo Aditivo, o pagamento dos serviços/obras
foi efetuado por parte da Administração Municipal com
a comprovação de sua execução, através de Termos de
Recebimento Definitivos e Boletins de Medição (fls.
105/176), o que afasta a hipótese de dano ao erário, como asseverou a área técnica.
Nesse sentido, a condenação em dano ao erário depende da prática de ato que resulte em perda patrimonial,
desvio, apropriação ou dilapidação do patrimônio público, o que a meu ver não se confirmou no caso em tela.
[...] Neste contexto, em dissonância do entendimento da
área técnica, especialmente respaldado na tese da inviabilidade de imputação de ressarcimento por dano presumido, afasto a devolução ao erário apontada, mantendo, contudo, a irregularidade de não formalização de
Termos Aditivos por aquela Municipalidade, em atendimento pleno a legislação sobre a matéria, sem aplicar penalidade em face da decretação de prescrição. ACÓRDÃO
TC-537/2016 – PLENÁRIO.
Sendo assim, anuindo aos argumentos apresentados pe-

lo Corpo Técnico, acolho as alegações de defesa, para
afastar a irregularidade e o indicativo de dano ao erário.
Contratação de empresa para prestar serviços de montagem, desmontagem e fornecimento de estrutura/equipamentos para realização de eventos, com item contratado
por valor acima do praticado no mercado (Item 2.3 do RT
10/2016-1 e 3.3 da ITC 4197/2017-1).
Base Legal: Princípios do interesse público, moralidade,
economicidade, impessoalidade, eficiência, razoabilidade, proposta mais vantajosa, dispostos nos artigos 37,
caput, c/c 70, da Constituição Federal de 5 de outubro de
1988, artigo 32, da Constituição Estadual de 5 de outubro
de 1989 e artigo 3º, caput, c/c 15, V, da Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993.
Responsáveis solidários: José de Barros Neto (Prefeito
Municipal) e Exata Eventos LTDA ME (Contratada).
Como consta do Relatório Técnico 10/2016-1, elaborado
pela Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos
Municípios – SecexMunicípios, a Prefeitura Municipal de
Baixo Guandu contratou empresa para locação de 200
metros do item “separador de público”, por R$ 5.000,00
(R$ 25,00 a unidade), valor superior ao praticado no mercado, infringindo assim o princípio da economicidade.
Como mencionado anteriormente, a Exata Eventos LTDA
ME foi declarada revel por meio da Decisão Monocrática
758/2017-1, nos moldes do artigo 361 do Regimento Interno deste Tribunal.
O Sr. José de Barros Neto alegou em sua defesa, que a
comparação feita ao Município de Itapemirim pela Equipe de Auditoria estaria equivocada, uma vez que o objeto da licitação feita pela Prefeitura de Baixo Guandu seria mais amplo e complexo, com quantitativos muito superiores, o que influenciaria diretamente no preço prawww.tce.es.gov.br

ticado.
Ademais, esclarece ter atendido ao Parecer Jurídico que
opinou por essa modalidade de licitação, qual seja, o convite, observando todos os parâmetros legais, quanto à tomada de providências e atendimento das exigências da
Lei 8.666/93.
Nessa senda, asseverou o responsável que a Administração teria contratado o menor valor ofertado, entre três
propostas válidas (Proluz Comércio e Serviços Elétricos
LTDA EPP: R$ 25,20; Valter Evaristo Pereira ME: R$ 25,10
e Exata Eventos LTDA ME: R$ 25,00), não havendo que se
falar em contratação de serviços com preço superior ao
mercado, ou ainda, em devolução dos valores referentes
à diferença dos contratos.
Ao analisar as justificativas, a SecexMunicípios opinou
pelo acolhimento das alegações de defesa, afastando-se
a irregularidade de dano ao erário, por entender que a
metodologia adotada para comparação de preços levada
a efeito pela Equipe de Auditoria não é adequada.
A utilização de apenas uma cotação não confere elementos suficientes para constatar que este é o preço médio
de mercado, e que, portanto, teria ocorrido superfaturamento.
Não há detalhamento suficiente no Relatório Técnico que
comprove tratar-se de serviço a ser executado sob as
mesmas condições, tornando o dano presumido, o que,
como demonstrado no item anterior, impossibilita a imputação de responsabilização por ressarcimento ao erário.
Deste modo, acompanho o posicionamento exarado em
Instrução Técnica Conclusiva, para acolher as alegações
de defesa apresentadas e afastar o presente indício de irregularidade (de dano ao erário).
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018

264

ATOS DA 2a CÂMARA

Das Irregularidades não decorrentes das questões de
auditoria
Indício de superfaturamento da contratação de empresa
para locação de máquinas e equipamentos (Item 3.1 do
RT 10/2016-1 e 4.1 da ITC 4197/2017-1).
Base Legal: Princípios do interesse público, moralidade,
economicidade, impessoalidade, eficiência, razoabilidade, proposta mais vantajosa, dispostos nos artigos 37,
caput, c/c 70, da Constituição Federal de 5 de outubro de
1988, artigo 32, da Constituição Estadual de 5 de outubro
de 1989 e artigo 3º, caput, c/c 15, V, da Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993.
Responsáveis solidários: José de Barros Neto (Prefeito
Municipal) e Saúva Serviços Florestais LTDA-ME (Contratada).
Como constatou a Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos Municípios – SecexMunicípios, a Prefeitura de Baixo Guandu firmou contrato com a empresa Saúva Serviços Florestais LTDA-ME para prestação de serviços de locação de máquinas e equipamentos em dois momentos distintos (Carta Convite nº 09/2015 e Carta Convite nº 14/2015), sendo o valor pago no primeiro contrato (julho/2015) superior ao constante no contrato seguinte (novembro/2015), sem justificativa para tanto.
O Sr. José de Barros Neto aduziu em suas razões de justificativa se tratarem de dois processos diferentes, um
referente à Locação de Caminhão Caçamba com operador/motorista e o outro à Locação de Caminhão Caçamba sem operador/motorista. Portanto, os valores são diferentes porque o objeto dos contratos é diferente.
Além disso, o responsável argumenta que a finalidade da
contratação também é distinta, pois o contrato 80/2015
tem por finalidade Locação de Caminhão para Manuten-

ção de Vias e Estradas, enquanto o contrato 116/2015
tem por finalidade a Locação de Caminhão para uso de
serviços próprios da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – Aterro Sanitário.
Em que pese a apresentação em peças apartadas, a responsável Saúva Serviços Florestais LTDA-ME aduziu às
mesmas razões de justificativa do Sr. José de Barros Neto,
em sua literalidade.
A SecexMunicípios, em Instrução Técnica Conclusiva, opinou pelo acolhimento das alegações de defesa, afastando-se a irregularidade e o suposto dano ao erário, por entender que a metodologia adotada pela Equipe de Auditoria não se reveste de elementos que possam conduzir,
com a devida segurança, ao entendimento de que houve sobrepreço no contrato 80/2015 (realizado através da
Carta Convite nº 09/2015, firmado em julho/2015).
Sendo assim, acompanho o posicionamento do Corpo
Técnico, no sentido de acolher as alegações de defesa, e
afastar a irregularidade e o indicativo de dano ao erário.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Extinguir o processo sem resolução do mérito,
quanto às Sras. Sônia Maria Grassi (Secretária Municipal
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de Saúde), Marta Luzia Benfica (Secretária Municipal de
Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação) e Cenira Antônia da Silva (Secretária Municipal de Educação),
por ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 485, VI do
Código de Processo Civil, c/c art. 70 da Lei Complementar 621/2012;
1.2. Acolher as Razões de Justificativas e Alegações de
Defesa, afastando as irregularidades dos itens 2.1, 2.2 e
2.3 e 3.1 em relação aos responsáveis José de Barros Neto, Valter Evaristo de Macedo – ME, Saúva Serviços Florestais LTDA –ME e Exatas Eventos LTDA - ME
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
Segunda-feira, 19 de novembro de 2018
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ACÓRDÃO TC- 1107/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 07453/2016-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SME - Secretaria Municipal de Educação de São Mateus
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: JOSE ROBERTO GONCALVES DE ABREU
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
SÃO MATEUS - EXERCÍCIO 2015 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR - ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de São Mateus, do exercício financeiro de
2015, sob a responsabilidade do Sr. José Roberto Gonçalves de Abreu.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
00511/2017 (evento 04) em que foi identificado indício
de irregularidade, posteriormente reproduzido na Instrução Técnica Inicial ITI 1127/2017 (evento 06), nos termos
da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 1560/2017, (evento 08), promovendo-se a citação do responsável para apresentação de justificativas e
documentos no prazo de 30 dias. Devidamente citado, o
responsável, não apresentou suas justificativas (evento
14), sendo declarado Revel, uma vez que não atendeu ao
Termo de Citação 923/2017.

Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 01255/2018
(evento 18), opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade com Ressalva da Prestação de
Contas Anual, com determinações.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas (evento 22),
através da Manifestação do Ministério Público de Contas
Parecer 3239/2018, para que seja a presente prestação
de contas julgada REGULAR COM RESSALVA, na forma do
art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável e que sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade técnica (evento 18).
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos conclusos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
No âmbito deste processo de prestação de contas de Ordenador, inicialmente foi elencada uma suposta irregularidade pela área técnica deste Tribunal de Contas, conforme se pode extrair da ITI 001127/2017, qual seja: Divergência entre os valores apurados no inventário anual
dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial.
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
01255/2018, após o responsável não apresentar suas razões de justificativas, sendo o gestor declarado revel, a
área técnica desta Corte de Contas, concluiu pela manutenção da irregularidade constante no item 2.1 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no
balanço patrimonial. (item 3.2.2.1 do RTC 511/2017),
razão pelo qual corroboro com o entendimento técnico
cujas fundamentações integram este voto independente
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de transcrição e mantenho a irregularidade.
Observa-se que a própria área técnica entende que esta
irregularidade por si só, não tem o condão de macular as
contas do gestor, sendo suficiente a expedição de determinação para a adoção de medidas saneadoras.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da 2º Camara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, julgar
pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da presente Prestação de Contas Anual, apresentada pelo Sr. José Roberto Gonçalves de Abreu, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Educação
de São Mateus, referente ao exercício 2016, na forma do
art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
1.2. Conforme exposto, não foram apresentados elementos suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade
do item 2.1 da ITC 1255/2018:
1.2.1. Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial. (item 3.2.2.1 do RTC
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511/2017)
Base legal: art. 94 a 96 da Lei Federal 4.320/64
1.3. Determinar ao atual Gestor:
a) com fundamento no artigo 329. §7º do RITCEES, que
adote as medidas administrativas necessárias ao acerto
da irregularidade apontada no exercício seguinte.
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.6. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
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