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Licitações

LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 37/2018
PROC. TC 8840/2018

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

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº
123/2006 e Lei Complementar Estadual nº 618/2012, visando à contratação de empresa especializada na execução de
Projeto Executivo para a modernização do sistema elétrico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos
termos das especiﬁcações contidas no anexo I, I.I, I.II e I.III deste Edital. O procedimento licitatório será realizado no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 06/12/2018.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 06/12/2018.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Publicações seguintes serão feitas no Diário Eletrônico do TCEES.
Vitória, 23 de novembro de 2018.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro Oficial – TCEES

www.tce.es.gov.br
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Atos do Plenário

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

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
PARECER EM CONSULTA 00017/2018-1
Processo: TC-08251/2017-4
Classiﬁcação: Consulta
UG: CMI – Câmara Municipal de Itarana
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES,
Itarana, EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA)
CONSULTA – CONHECER – RESPONDER NOS TERMOS
DA ITC Nº 10/2018-8 – MANTER PARECER CONSULTA
20/2004 - OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA QUE OBTIVEREM APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS), SEJA EM CARÁTER PROPORCIONAL OU INTEGRAL, NÃO FAZEM JUS AO DIREITO À
COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA PELO REFERIDO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALDADE FORMAL ORGÂNICA E MATERIAL DO ARTIGO
60, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº
783/2007 - ARQUIVAR.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de consulta formulada pelo Presidente
da Câmara Municipal de Itarana, Sr. Emmanuel de Aquiwww.tce.es.gov.br

no e Souza, sobre a possibilidade daquele órgão “arcar
com a complementação de proventos de aposentadoria a servidor devidamente aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, notadamente pelo sistema de
aposentadoria proporcional”.
Segundo os termos da inicial, “a Legislação Municipal
permite em seu texto a complementação de proventos
de aposentadoria de servidor, desde que os referidos
proventos sejam inferiores aos efetivamente recebidos
por ocasião do efetivo exercício junto à Administração
Pública Municipal”.
Remetidos os autos à área técnica para instrução, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas exarou
a Instrução Técnica de Consulta 59/2017-5, opinando pelo conhecimento da presente consulta em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, e sugeriu
o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Jurisprudências e Súmulas desta Corte, a ﬁm de investigar a existência de prejulgados ou de decisões reiteradas sobre a matéria, conforme previsão do art. 235, § 1º, da Resolução
TC nº 261/2013.
Por meio do Estudo Técnico de Jurisprudência
00025/2017-6, o Núcleo de Jurisprudências e Súmulas informou a existência do Parecer em Consulta TC nº
020/2004 (Processo TC 3298/2003), que segundo o mesmo trata do objeto da presente consulta.
Diante disso, o NRC - Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas analisou o mérito da consulta e entendeu que este Tribunal já deliberou sobre a matéria,
objeto destes autos; razão pela qual opina pelo envio de
cópia do Parecer em Consulta TC nº 020/2004 ao consulente, nos moldes do artigo 235, § 3º do Regimento Interno deste TCEES, abaixo reproduzido (Despacho
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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61994/2017-9):
Art. 235 - O Relator veriﬁcará se foram atendidos os requisitos de admissibilidade da consulta como condições
para o seguimento do feito. [...]
§ 3º Quando se veriﬁcar que o assunto a que se refere a
consulta já foi objeto de decisão, não havendo proposta para alteração do parecer em consulta, o Relator submeterá o processo à apreciação do Plenário, que poderá optar por remeter ao consulente cópia do respectivo
parecer.
Em seguida, manifestou-se o senhor Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva (Parecer Ministerial 6750/2017), preliminarmente, nos termos do art. 233, § 5º, do RITCEES, pela revogação do Parecer em Consulta TC nº 020/2004 e, tendo sido preenchidos os requisitos de admissibilidade da consulta, pelo seu conhecimento, para, no mérito, respondê-la nos seguintes termos:
2.1. Os servidores estatutários ocupantes de cargo efetivo que estejam vinculados ao regime geral de previdência social, para requererem o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS, devem preencher os requisitos do inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição
da República;
2.2. Os servidores estatutários ocupantes de cargo efetivo que estejam vinculados ao regime geral de previdência social têm direito à complementação de seus proventos através de regime previdenciário complementar de
natureza fechada, nos termos dos §§ 14 a 16 do art. 40
da Constituição da República e das Leis Complementares
Federais nºs 108 e 109/2001;

2.3. O Município que não tenha criado regime previdenciário complementar de natureza fechada tem o dever
de complementar, com recursos de seu orçamento, os
proventos da inatividade dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, pagando a diferença apurada
entre o montante devido ao servidor, segundo as normas constitucionais (art. 40 e Emendas Constitucionais
ns. 41 e 47), e o valor do benefício por ele percebido
do regime geral de previdência social (INSS), considerando-se regular a despesa efetuada pelo município. Para
ter direito à complementação pelo município, é necessário que os proventos da inatividade devidos ao servidor, segundo as normas constitucionais (art. 40 e Emendas Constitucionais ns. 41 e 47), sejam superiores ao limite máximo (“teto”) dos benefícios do regime geral de
previdência social (INSS) e que ele cumpra os requisitos
para concessão de aposentadoria, previstos no art. 40
da Constituição Federal e nas Emendas Constitucionais
ns. 41 e 47. Se cumpridos apenas os requisitos para aposentadoria no regime geral, o servidor não terá direito à
complementação;
2.4. Por força da Emenda Constitucional nº 20 (art. 9º, §
1º), o servidor estatutário ocupante de cargo efetivo que
ingressou no regime geral de previdência social após a
data de 16 de dezembro de 1998 não terá direito à aposentadoria proporcional (§ 7º, inciso I, do art. 201 da
Constituição da República).
Em razão disso, considerando a relevância do assunto remetido a este Tribunal somado à proposição preliminar
do Digno Representante Ministerial no sentido de revogar o Parecer em Consulta TC nº 020/2004, remeti os autos a Secretaria Geral de Controle Externo para ﬁns de
estudo, análise e instrução, na forma regimental.
www.tce.es.gov.br

O NRC elaborou a Instrução Técnica de Consulta 10/20188 e pugnou pelo conhecimento da presente consulta
(em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade), sugerindo, preliminarmente, a manutenção
do Parecer em Consulta TC nº 020/2004 (Processo TC
3298/2003).
Quanto ao mérito, concluiu a área técnica que “os servidores públicos municipais efetivos da Câmara Municipal de Itarana que obtiverem aposentadoria pelo Regime
Geral de Previdência Social (RGPS), seja em caráter proporcional ou integral, não fazem jus ao direito à complementação da aposentadoria pelo referido Poder Público Municipal, pois o artigo 60, caput e parágrafo único,
da Lei Municipal n° 783/2007 incorre em inconstitucionalidade formal orgânica, em face do art. 22, XXIII, e do
art. 30, I c/c arts. 40 e 149, § 1º, todos da CRFB/88, bem
como de inconstitucionalidade material, em face do art.
195, § 5º c/c o art. 40, § 12, ambos da CRFB/88.”
Manifestando-se outra vez nos autos, o Senhor Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, reiterou o opinamento exposto no Parecer 6750/2017-4 (Parecer 2463/2018-4).
II - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
A Consulta trazida aos autos traz questionamento acerca
da possibilidade da Câmara Municipal de Itarana/ES arcar com a complementação de proventos de aposentadoria à servidor devidamente aposentado pelo Regime
Geral da Previdência Social, notadamente pelo sistema
de aposentadoria proporcional.
Por meio da Instrução Técnica de Consulta 59/2017-5, o
NRC - Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas opinou pelo conhecimento da presente Consulta em
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, com fulcro nos incisos e parágrafos do artigo 122, da
LC 621/2012 (LOTCEES).
Assim, vejamos:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais
e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais; (grifo nossso)
III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça;
IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V - Secretário de Estado;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública, empresa estatal e de sociedade de economia mista
cujo controle societário pertença ao Estado ou aos Municípios.
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;

V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
O Sr. Emmanuel de Aquino e Souza, consulente subscritor, é Presidente da Câmara Municipal de Itarana, portanto, autoridade legítima para formular a consulta em
tela. Assim, encontra-se atendido o primeiro requisito
(artigo 122, §1º, I).
Em relação ao assunto trazido pelo consulente, entende-se que há pertinência com a atuação deste Tribunal de
Contas (artigo 122, § 1º, II), pois trata de complementação de proventos de aposentadoria, por conta do Poder
Legislativo Municipal, a servidores já aposentados pelo
Regime Geral da Previdência Social, pelo sistema de aposentadoria proporcional.
Quanto ao requisito exigido pelo exposto no artigo 122,
§ 1º, III, veriﬁca-se que a consulta contém a indicação
precisa da dúvida ou controvérsia suscitada.
Enfatiza-se ainda, que foi atendido o que impõe o artigo 122, caput, da LC 621/2012, pois, foi apresentado aos
autos o dispositivo sobre o qual paira a dúvida, qual seja, o artigo 60 da Lei Municipal nº 783/2007. Veriﬁca-se,
também, atendimento ao disposto no inciso IV, § 1º, do
artigo 122, do mesmo diploma legal, uma vez que não se
refere apenas a caso concreto.
Como bem salientou o subscritor da peça técnica retro
mencionada, a matéria suscitada possui relevância jurídica, econômica, social, bem como repercussão signiﬁcativa no âmbito da administração pública com reﬂexos
para a Administração Pública Direta e Indireta do Estado e dos Municípios, atendendo ao requisito contido no
§ 2º do artigo 122 da legislação mencionada, que assim
estabelece:
www.tce.es.gov.br

Art. 122 (...)
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da administração pública, com conteúdo que possa ter reﬂexos sobre a administração direta e indireta do Estado
ou dos Municípios. (g. n.)
Por ﬁm, resta comprovado que o feito se encontra devidamente instruído com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente, observado o disposto no art. 122, § 1º, V, da LOTCEES.
III – FUNDAMENTAÇÃO:
Em suma, o consulente pretende saber sobre a possibilidade da Câmara Municipal de Itarana/ES arcar com a
complementação de proventos de aposentadoria a servidor já aposentado pelo Regime Geral da Previdência
Social, pelo sistema de aposentadoria proporcional.
Sobre a matéria em exame, manifestou-se o NJS – Núcleo de Jurisprudências e Súmulas que ao analisar a existência, no âmbito deste Tribunal, de súmulas de jurisprudência, prejulgados ou deliberações sobre o tema objeto
da consulta, proferiu o Estudo Técnico de Jurisprudência
25/2017, onde se concluiu pela existência do Parecer em
Consulta TC nº 020/2004 (Processo TC 3298/2003), que
trata do objeto da presente consulta, em que foi ﬁrmado
o seguinte entendimento:
“No caso de servidores aposentados pelo RGPS, não se
recomenda que os municípios, com recursos do tesouro municipal, efetuem a complementação destes proventos, pois não há fonte especíﬁca de custeio para tal
ﬁm se os servidores jamais contribuíram para percepção
deste benefício adicional”.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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O senhor Procurador do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva manifestou-se, preliminarmente, pela revogação do Parecer em Consulta TC
nº 020/2004; pelo conhecimento da consulta e, no mérito, para que a mesma seja respondida nos termos do Parecer Ministerial 06750/2017.
Compulsando os termos contidos na documentação encaminhada pelo Presidente da Câmara Municipal de Itarana a este Tribunal (Petição inicial 00356/2017-1 e Peça
Complementar 08727/2017-9), observa-se que o assunto tratado remete ao sistema previdenciário dos servidores da administração pública da União, Estados, Distrito
Federal e dos Municípios, objeto de grande preocupação
no cenário político e econômico atual.
Em razão disso e das alterações jurisprudenciais que
ocorreram após a edição do Parecer em Consulta TC nº
020/2004, o feito foi encaminhado à área técnica para
ﬁns de estudo, análise e instrução na forma regimental.
Dessa forma, o Núcleo de Controle Externo de Recursos
e Consultas apresentou o seguinte entendimento sobre
a matéria (Instrução Técnica de Consulta 10/2018-8):
II MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que, embora o Parecer
6750/2017 do Ministério Público de Contas esteja embasado em algumas decisões judiciais e no posicionamento de 02 (dois) Tribunais de Contas estaduais (Minas Gerais e Santa Catarina), entendemos que o posicionamento nele externado não é o mais adequado a
respeito do tema, conforme as ponderações que faremos a seguir.
Registra-se que a Consulta versa sobre a possibilidade de ser concedida complementação de aposentado-

ria proporcional, obtida no Regime geral de Previdência
Social (RGPS), a servidor público efetivo, submetido ao
regime estatutário (e não a empregado público, submetido ao regime celetista), quando o valor do benefício
previdenciário for inferior à remuneração que este recebia na ativa, na hipótese de o Município não ter instituído Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
No caso em análise, a Lei Municipal n° 783/2007, que
trata do Estatuto dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Itarana/ES, prevê genericamente, em
seu artigo 60, a possibilidade de complementação de
aposentadoria, obtida no Regime geral de Previdência
Social (RGPS), sem fazer distinção entre aposentadoria
proporcional ou integral, tampouco qualquer outra exigência sobre requisitos que devem ser cumpridos pelo
servidor (ex.: momento de ingresso no serviço público,
atender requisitos do art. 40 da CRFB/88, etc.) para justiﬁcar a incidência de tal dispositivo, como se pode observar de sua redação:
Artigo 60 – O Servidor será aposentado conforme as regras do Regime Geral da Previdência Social, nos termos
da Lei Orgânica Municipal, ﬁcando assegurado ao Servidor à complementação dos proventos de forma a garantir-lhe valores correspondentes à remuneração do
cargo efetivo que se der a aposentadoria. (art. 40, §3°
da CF).
Parágrafo único – Se o valor da aposentadoria concedido pela Previdência Social for inferior à remuneração
efetivamente paga ao servidor caberá à Câmara Municipal, pagar a diferença.
Passaremos a analisar a seguir se tal dispositivo legal é
compatível com a Constituição da República de 1988.
www.tce.es.gov.br

A Constituição da República de 1988 estabelece que a
Previdência Social constitui um direito social, nos termos de seu art. 6º, in verbis:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer,
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 90, de 2015)
Os direitos sociais, classiﬁcados pela doutrina como direitos fundamentais de segunda dimensão, buscam
promover o ideal de igualdade material entre os cidadãos, exigindo para sua implementação, em regra, uma
prestação positiva por parte do Estado em benefício do
indivíduo. Por exigirem uma atuação positiva do Estado,
a efetivação dos direitos sociais está intimamente atrelada à realidade fática subjacente (social, política, econômica, cultural, etc.) do Ente Federativo, em especial
à sua capacidade econômica para satisfazer determinado direito.
Por sua vez, toda e qualquer ação estatal envolve dispêndio de recursos públicos, os quais são limitados.
Diante da escassez de recursos, o Ente Federativo terá que escolher quais políticas públicas serão implementadas, em que medida e de que forma, priorizando o investimento para atendimento de determinados
interesses públicos em detrimento de outros, fato que
a doutrina convencionou denominar de “escolhas trágicas”. Nesse sentido encontra-se o ensinamento de Gilmar Ferreira Mendes, reproduzido a seguir:
“Assim, em razão da inexistência de suportes ﬁnanceiros suﬁcientes para a satisfação de todas as necessidades sociais, enfatiza-se que a formulação das políticas
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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sociais e econômicas voltadas à implementação dos direitos sociais implicaria, invariavelmente, escolhas alocativas. Tais escolhas seguiriam critérios de justiça distributiva (o quanto disponibilizar e a quem atender), conﬁgurando-se como típicas opções políticas, as quais pressupõe “escolhas trágicas” pautadas por critérios de macrojustiça. É dizer, a escolha da destinação dos recursos
para uma política e não para outra leva em consideração
fatores como o número de cidadãos atingidos pela política eleita, a efetividade e eﬁcácia do serviço a ser prestado, a maximização dos resultados etc.” – grifos nossos.
Os direitos sociais, assim como todos os direitos fundamentais (de primeira, segunda ou terceira dimensão),
devem ser realizados na maior medida possível (princípio da máxima efetividade). Contudo, em razão de tais
direitos envolverem prestações positivas por parte do
Estado, sua realização está subordinada a certas condicionantes, dentre as quais destacam-se a observância
à reserva do ﬁnanceiramente possível e a liberdade de
conformação do legislador quanto às políticas públicas
a serem assumidas, senão vejamos:
“Em abril de 1996, em colóquio realizado em Madri na
Espanha, o jurista português J. J. Gomes Canotilho – em
texto anterior ao seu atual manual de “Direito Constitucional e Teoria da Constituição” – defendeu que a realização dos direitos sociais apresentaria as seguintes características:
gradatividade ou gradualidade na sua realização;
dependência ﬁnanceira do orçamento público (Estado);
tendencial liberdade de conformação (deﬁnição) pelo
legislador em relação às políticas públicas a serem assumidas (as políticas de realização destes direitos);

insuscetibilidade de controle jurisdicional dos programas políticos-legislativos, a não ser quando estes se
mostram em clara contradição com as normas constitucionais ou quando manifestamente desarrazoados.”
Denota-se que, diversamente dos direitos fundamentais
de primeira dimensão (relacionados aos ideais de liberdade e igualdade formal), que possuem eﬁcácia direta e
imediata (art. 5º, § 1º da CRFB/88), por exigirem, em regra, uma postura meramente absenteísta por parte do
Estado, os direitos sociais (direitos fundamentais de segunda dimensão), por exigirem uma prestação positiva
por parte do Estado, possuem uma incidência indireta
ou mediata, ou seja, necessitam de legislação intermediadora, por meio da qual será feita a opção pela implementação de determinada política pública em todos os
seus detalhes, com a devida alocação de recursos públicos.
Nesse contexto, prevalece na doutrina a tese segundo
a qual os direitos sociais constituem direitos subjetivos
prima facie, isto é, um direito que, somente após um
processo de ponderação, que leve em conta as diﬁculdades fáticas e jurídicas impostas pela realidade subjacente, pode se tornar um direito deﬁnitivo no caso concreto. Nesse sentido encontra-se o escólio de Bernardo
Gonçalves Fernandes, transcrito a seguir:
“Nestes termos, surgem três vertentes, na busca por
uma delimitação dos direitos sociais, além das normas
programáticas, que merecem nossa atenção. Conforme
preleciona Daniel Sarmento, teremos: [...] (3) Tese dos
direitos sociais como direitos subjetivos prima facie.
Essa tese, que também vai além da caracterização dos
direitos sociais como meras normas programáticas, é a
que apresenta maior número de adeptos. Para a meswww.tce.es.gov.br

ma, os direitos sociais devem ser entendidos, em virtude
da natureza principiológica dos mesmos, como direitos
subjetivos prima facie e com isso eles se sujeitam a um
processo de ponderação à luz do caso concreto que precede o reconhecimento desses direitos sociais como direitos deﬁnitivos. Sem dúvida, a ponderação será instrumentalizada pela regra (princípio, máxima ou postulado)
da proporcionalidade e por suas sub-regras. Assim, teríamos um direito social exigível que entraria em ponderação com outro ou outros direitos (incluindo aí princípios como o da democracia ou mesmo o da separação de
poderes). Sem dúvida, a efetivação e concretização do
direito social em comento dependeria desse processo
de ponderação. Portanto, esse direito social seria um direito subjetivo exigível sempre prima facie que poderia
se tornar um direito deﬁnitivo no caso concreto. [...].” –
grifos nossos.
Neste processo de ponderação, o Poder Legislativo
exerce papel de destaque na formulação de políticas
públicas responsáveis pela implementação de direitos sociais, cabendo-lhe a primazia para, numa primeira etapa denominada “concretização legislativa”, sopesar os valores e princípios em conﬂito, estabelecendo
a criação de regras com base nas prioridades políticas,
em consonância com a realidade fática do Ente Federativo. Este é o entendimento comungado pela doutrina, a
exemplo de Silvia Faber Torres:
Tendo em vista que os deveres prestacionais do Estado dependem de lei prévia que os estabeleçam e considerando, ainda, a escassez de recursos ﬁnanceiros para que se satisfaçam as inesgotáveis necessidades da população, cabe ao Legislativo, em primeiro lugar, ponderar entre os diversos interesses carentes de prestações
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públicas.
Nesse sentido, vale ressaltar que no Estado Democrático de Direito se revela um novo equilíbrio na relação do
Legislativo com os demais poderes, o que se faz sentir
também no campo da ponderação, para a qual o legislador tem primazia, sendo o primeiro a ser chamado a
solucionar a colisão entre princípios em situação de tensão recíproca, dando prevalência a um ou outro interesse ou princípio em face de determinadas circunstâncias
por ele consideradas relevantes. Com efeito, o legislador se abre hoje aos valores sociais, cabendo-lhe, em
primeira mão e, portanto, em momento anterior ao da
aplicação da norma, fazer o sopesamento entre valores
e princípios constitucionais abstratamente em colisão,
o qual vinculará o aplicador da lei, salvo em caso de declaração de invalidade pelo Judiciário, que só deverá fazê-lo, contudo, quando arbitrária, desarrazoada ou contrariar a pauta axiológica subjacente ao texto constitucional. A decisão legislativa há de cumprir a “lei da ponderação”, no sentido de que quanto maior seja o grau de
prejuízo ao direito fundamental de que se trate, maior
deve ser a importância do cumprimento do seu contrário.
Assim com os direitos sociais. Quando da sua implementação, o legislador deverá sopesar entre o princípio
do Estado Social e a condução do orçamento de forma
econômica e racional; nesses casos, ele vai ponderar os
valores e princípios em colisão, trazendo um à validade e
postergando total ou parcialmente o outro sob determinadas circunstâncias. E levando todos os interesses em
conta, faz-se mister, diante dos recursos ﬁnitos e escassos transferidos da sociedade ao tesouro, que o legislador pondere não só as pretensões individuais em face

do erário, mas também os interesses daqueles que suportam as cargas públicas. O Estado, lembra KIRCHHOF,
não distribui nada que não tenha obtido antes da esfera
privada. Logo, a exigência de prestações públicas individualizadas dependerá da ponderação do legislador, que
deﬁnirá, em primeira linha, o que cada qual pode razoavelmente exigir da sociedade.
Os direitos sociais prestacionais pressupõem o sopesamento das diversas pretensões da população e a veriﬁcação da existência de recursos orçamentários e ﬁnanceiros disponíveis que garantam a “efetividade ótima”
desses direitos no quadro de uma liberdade de conformação a favor do legislador. – grifos nossos.
Conforme demonstrado, conclui-se que a premissa,
adotada pelo Ministério Público de Contas no Parecer
6750/2017, de que haveria um direito subjetivo em caráter deﬁnitivo dos servidores públicos municipais à instituição de um Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS), decorrente diretamente da Constituição da República de 1988, independentemente da realidade concreta do Município (em especial, de sua capacidade ﬁnanceira) e da intermediação legislativa, não está em
consonância com o entendimento da doutrina majoritária, que considera os direitos sociais apenas como direitos subjetivos prima facie, cuja concretização depende de um processo de ponderação, com primazia do legislador, no qual sejam levadas em conta as peculiaridades (social, política, econômica, etc.) de cada Município.
Feitas estas considerações, faz-se necessário esclarecer
a posição dos Municípios dentro da Estrutura Federativa Brasileira.
Em primeiro lugar, cabe destacar a enorme diferença
www.tce.es.gov.br

existente entre Municípios e Estados, não apenas do
ponto de vista material (capacidade ﬁnanceira), mas sobretudo quanto ao aspecto estrutural (falta de representação na formação do poder legislativo central – Senado Federal, extensas limitações impostas pela CRFB/88 à sua auto-organização, ausência de Poder Judiciário e de Tribunais de Contas próprios, etc.), o que levou muitos doutrinadores a questionarem a qualiﬁcação de Entidade Federativa conferida aos Municípios,
apesar de a Constituição da República de 1988 assim ter
disposto expressamente.
Não bastasse isso, salta aos olhos a enorme diversidade existente entre os próprios Municípios componentes
da Federação brasileira, já que constituem mais de cinco
mil membros. Não obstante os Municípios possuam, em
abstrato, as mesmas atribuições outorgadas pela Constituição da República de 1988, é patente, do ponto de
vista material, a existência de inúmeros fatores de desigualdade entre eles, tais como os de ordem social, política, econômica e cultural, que podem levar às mais diversas diﬁculdades para o exercício das referidas atribuições (conferidas igualmente a todos), envolvendo
tanto a criação de lei quanto a sua aplicação.
Embora o federalismo brasileiro seja qualiﬁcado pela
doutrina como simétrico, do ponto de vista jurídico, já
que a CRFB/88 promove uma repartição de competências uniforme entre Entes Federativos do mesmo nível,
a doutrina reconhece que, tanto num Estado Unitário
quanto num Estado Federal, ocorre a existência de assimetrias (desigualdades) fáticas entre as diversas regiões e Entes Federativos que o compõem, o que se revela claramente no caso do Estado brasileiro, em razão de
sua extensão territorial, principalmente no tocante aos
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Municípios.
Desse modo, o legislador cria assimetrias jurídicas com
o objetivo de atenuar estas assimetrias fáticas (diferenças materiais), promovendo a satisfação de direitos de
forma razoável e, consequentemente, a integração nacional. Nessa linha encontra-se o escólio de Marcelo Novelino, abaixo reproduzido:
“A assimetria fática decorrente de aspectos socioculturais ou econômicos requer uma adaptação jurídica
do sistema federativo às diversidades empíricas. Países
nos quais o multiculturalismo é um traço social marcante – como Suíça e Canadá – necessitam de uma boa dose
de assimetria jurídica para acomodar os interesses de realidades tão heterogêneas. Por essa razão, algumas regiões possuem mais autonomia do que as outras. Do mesmo modo, a assimetria no plano econômico e social impõe uma relativa assimetria no tratamento jurídico, a
ﬁm de que as desigualdades existentes possam ser minimizadas.
O êxito de uma federação depende, em grande medida,
de sua sensibilidade aos desníveis existentes, a ﬁm de
permitir certo equilíbrio de forças entre as unidades que
a compõem. Como bem observa Augusto Zimmermann,
‘todos os Estados, unitários ou federais, possuem alguma forma de assimetria jurídica, para de tal feita corrigirem as assimetrias socioeconômicas mais visíveis, e
que, por assim dizer, possam obliterar a governabilidade
do território nacional’”. – grifos nossos.
Nesse contexto, o legislador nacional (Congresso Nacional), no exercício de sua competência privativa de legislar sobre seguridade social (art. 22, XXIII da CRFB/88),
o que inclui a previdência social, promulgou a Lei Nacional nº 9.717/1998 com o objetivo de regulamentar

o art. 40 da CRFB/88, estabelecendo normas de observância obrigatória para todos os Entes Federativos
quanto à instituição de Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS).

(atendendo à orientação do art. 1º, IV da 9.717/1998),
nos termos do art. 13 da Lei 12.212/91 e do art. 12 da
Lei 12.213/91, colacionados a seguir:

No entanto, o legislador nacional, ao sopesar entre o
princípio do Estado Social e a condução do orçamento de forma econômica e racional, estipulou a possibilidade de um Ente Federativo não instituir um Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS), caso não haja a
cobertura de um número mínimo de segurados, capaz
de proporcionar o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial deste regime, nos termos do art. 1º, IV da Lei Nacional nº
9.717/1998, in verbis:

Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou
o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias
e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em
normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, observados
os seguintes critérios:
[...]
IV - cobertura de um número mínimo de segurados, de
modo que os regimes possam garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de benefícios, preservando o equilíbrio atuarial sem necessidade de resseguro, conforme parâmetros gerais;
Paralelamente a isso, o legislador nacional, levando em
consideração a realidade fática (em especial, a capacidade ﬁnanceira) de diversos Entes Federativos brasileiros (principalmente Municípios), previu a possibilidade
de adesão de tais Entes ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), caso estes não tenham instituído o RPPS
www.tce.es.gov.br

Lei 12.212/91

Lei 12.213/91
Art. 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou
o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias
e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
Por sua vez, o legislador municipal, no exercício de sua
liberdade de conformação do direito social à previdência dos servidores municipais e atento à realidade subjacente do Município de Itarana/ES, fez a opção legítima,
dentro do âmbito de autonomia conferido pela legislação nacional, por submeter os servidores públicos municipais ocupantes de cargo efetivo ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 60 da Lei
Municipal n° 783/2007, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Itarana/ES.
Ressalta-se que tal opção não decorre de uma inércia
arbitrária do legislador municipal, supostamente prejudicial aos servidores efetivos, em instituir um Regime
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Próprio de Previdência Social (RPPS), uma vez que sequer existe um direito subjetivo deﬁnitivo, com base diretamente na CRFB/88, à instituição de um RPPS, independentemente da “concretização legislativa”.

n° 783/2007 de Itarana/ES, entendemos que padece de
inconstitucionalidade formal orgânica, pois o legislador
municipal atuou fora do seu âmbito de autonomia delimitado pela CRFB/88 e pela legislação nacional.

Na verdade, a opção pela submissão dos servidores da
Câmara Municipal de Itarana/ES ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) conﬁgura o exercício legítimo
da liberdade de conformação do legislador municipal,
em consonância com a autorização conferida pela legislação nacional, para adequar o direito social à previdência de seus servidores efetivos à capacidade ﬁnanceira do Município. Trata-se da legítima criação de uma
assimetria jurídica pelo legislador para compensar uma
assimetria fática do Município.

Com efeito, a Constituição da República de 1988, em seu
art. 22, XXIII, atribui à União a competência privativa de
legislar sobre seguridade social, o que abrange a previdência social. Nessa esteira, o legislador nacional (Congresso Nacional), ao realizar a primeira etapa da “concretização legislativa”, estabeleceu apenas 02 possibilidades para a realização da segunda etapa da “concretização legislativa” pelo legislador local (no caso, municipal), limitando seu âmbito de autonomia, quais sejam: a) instituir um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com os respectivos benefícios previdenciários, observando as limitações impostas pela Lei Nacional nº 9.717/1998 e pelo art. 40 da CRFB/88; ou b) aderir ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos
termos do art. 13 da Lei 12.212/91 e do art. 12 da Lei
12.213/91.

Esta possibilidade de adesão ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) consiste num mecanismo de cooperação da União com os demais Entes federativos (federalismo cooperativo), no âmbito de uma competência
legislativa concorrente para legislar sobre previdência
social de servidores públicos (art. 24, XII e art. 30, I c/c
art. 40 e art. 149, § 1º, todos da CRFB/88).
Além disso, consiste, sobretudo, num meio idôneo de
garantir o mínimo existencial (condições materiais mínimas para uma existência digna) e atender ao princípio da proibição de proteção deﬁciente no tocante ao
direito social à previdência de servidores públicos efetivos de Municípios, que não possuem condições materiais para instituírem um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), de modo a garantir-lhes o mesmo regime previdenciário que é assegurado aos trabalhadores em geral (RGPS).
Por outro lado, quanto ao direito à complementação da
aposentadoria, estabelecido no art. 60 da Lei Municipal

A estas duas hipóteses restringe-se a competência municipal (art. 30, I da CRFB/88), assim como a dos Estados
(art. 24, XII da CRFB/88), para legislar concorrentemente sobre direito previdenciário, com base no art. 40 c/c
art. 149, § 1º da CRFB/88. No entanto, o legislador municipal de Itarana/ES, ao criar um direito à complementação da aposentadoria concedida pelo Regime Geral
de Previdência Social (RGPS), instituiu uma verba com
natureza de benefício previdenciário (segundo entendimento manifestado pelo próprio Ministério Público de
Contas no Parecer 6750/2017 – ﬂ. 07) que não se encaixa no âmbito de um Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS), tampouco no âmbito do Regime Geral de
www.tce.es.gov.br

Previdência Social (RGPS), extrapolando o limite da autonomia municipal conferido pela CRFB/88 e pela legislação nacional.
A instituição do direito à complementação da aposentadoria, sem que tenha havido qualquer contribuição
do servidor municipal em contrapartida, viola limitações
impostas pelo art. 40 da CRFB/88, em especial o caráter
contributivo e solidário do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), bem como promove a criação de um
benefício previdenciário que não possui correspondência no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), violando limitação imposta pelo art. 5º da Lei Nacional nº
9.717/1998, senão vejamos:
Constituição da República de 1988
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. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
Lei Nacional nº 9.717/1998
Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
salvo disposição em contrário da Constituição Federal.
Além disso, a instituição do direito à complementação
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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da aposentadoria, independentemente da necessária contribuição, previsto no art. 60 da Lei Municipal n°
783/2007 de Itarana/ES, padece também de inconstitucionalidade material em face do art. 195, § 5º c/c o art.
40, § 12, ambos da CRFB/88, que impõem a vinculação
da criação de benefício previdenciário à uma fonte de
custeio de caráter contributivo. Colaciona-se os dispositivos abaixo:
Art. 195. § 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem
a correspondente fonte de custeio total.
Art. 40, § 12 - Além do disposto neste artigo, o regime
de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios ﬁxados para o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou nesse sentido, indicando que as políticas públicas de Seguridade Social não podem estar dissociadas de suas bases
contributivas, as quais devem compor a fonte de custeio dos benefícios previdenciários, em razão do princípio da solidariedade. Transcreve-se a seguir trecho da
ementa do julgado:
O cumprimento das políticas públicas previdenciárias,
exatamente por estar calcado no princípio da solidariedade (CF, art. 3º, I), deve ter como fundamento o fato de que não é possível dissociar as bases contributivas de arrecadação da prévia indicação legislativa da
dotação orçamentária exigida (CF, art. 195, § 5º). (RE
415.454 e 416.827, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
julgamento em 8-2-2007, DJ de 26-10-2007.)

Com base nesta fundamentação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ/MG) reconheceu recentemente, no âmbito de ADIn estadual (Processo nº
1.0000.16.052544-0/000), a inconstitucionalidade material, em face do art. 195, § 5º da CRFB/88, de dispositivo de lei municipal de Ipatinga/MG que instituía o direito à complementação da aposentadoria em prol de servidores públicos municipais efetivos aposentados pelo
Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Trata-se de
decisão do órgão de cúpula (Plenário) do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, onde o Tribunal de Contas local vinha admitido tal direito (Instrução Normativa
nº 07/2009), conforme consignado pelo Ministério Público de Contas no Parecer 6750/2017.
Por ﬁm, ainda que, ad argumentandum tantum, se conjecturasse a existência de um direito subjetivo deﬁnitivo dos servidores públicos municipais efetivos à instituição de um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS),
não é possível vislumbrar de onde decorreria o direito
à complementação da aposentadoria destes servidores
pela Câmara Municipal de Itarana/ES, uma vez que o direito à integralidade e paridade das aposentadorias de
servidores públicos pelo Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS) já foi suprimido desde a Emenda Constitucional 41/2003.
Em razão das considerações expostas no presente feito,
o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
houve por bem esclarecer a dúvida suscitadas concluindo dessa forma, in verbis:
Ante o exposto, entendemos que o artigo 60, caput e
parágrafo único, da Lei Municipal n° 783/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Itarana/ES), na parte em que institui o direito à complewww.tce.es.gov.br

mentação da aposentadoria em prol de servidores públicos municipais efetivos que se aposentarem pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), padece de inconstitucionalidade formal orgânica em face do art. 22,
XXIII, e do art. 30, I c/c arts. 40 e 149, § 1º, todos da CRFB/88, bem como de inconstitucionalidade material em
face do art. 195, § 5º c/c o art. 40, § 12, ambos da CRFB/88. Desse modo, não fazem jus a tal direito os servidores públicos municipais efetivos da Câmara Municipal de Itarana/ES que se aposentarem pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tanto em caráter proporcional quanto em caráter integral.
Em outras palavras, o entendimento técnico é taxativo
em aﬁrmar que os servidores públicos municipais efetivos da Câmara Municipal de Itarana/ES que se aposentarem pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não
possuem o direito à complementação da aposentadoria
por parte do Poder Legislativo local (tanto aqueles que
se aposentarem em caráter proporcional quanto os que
aposentarem em caráter integral).
Desse modo, o NRC pugnou pelo conhecimento da presente consulta (em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade), sugerindo, preliminarmente,
a manutenção do Parecer em Consulta TC nº 020/2004
(Processo TC 3298/2003).
Quanto ao mérito, a ITC 10/2018-8 concluiu que “os servidores públicos municipais efetivos da Câmara Municipal de Itarana que obtiverem aposentadoria pelo Regime
Geral de Previdência Social (RGPS), seja em caráter proporcional ou integral, não fazem jus ao direito à complementação da aposentadoria pelo referido Poder Público Municipal, pois o artigo 60, caput e parágrafo único,
da Lei Municipal n° 783/2007 incorre em inconstitucioSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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nalidade formal orgânica, em face do art. 22, XXIII, e do
art. 30, I c/c arts. 40 e 149, § 1º, todos da CRFB/88, bem
como de inconstitucionalidade material, em face do art.
195, § 5º c/c o art. 40, § 12, ambos da CRFB/88.”

preenchimento dos requisitos de admissibilidade;

Nesse passo, divergindo do posicionamento Ministerial,
acolho a manifestação externada pela área técnica desta Corte, por entender que o Parecer em Consulta TC
nº 020/2004 (Processo TC 3298/2003) deve ser mantido, bem como, a resposta a ser oferecida ao Consulente
deve ocorrer nos exatos termos da Instrução Técnica de
Consulta 10/2018-8.

Quanto ao mérito, para que seja respondida nos termos
da Instrução Técnica de Consulta 10/2018-8 que conclui
no sentido de que “os servidores públicos municipais
efetivos da Câmara Municipal de Itarana que obtiverem
aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), seja em caráter proporcional ou integral, não fazem jus ao direito à complementação da aposentadoria
pelo referido Poder Público Municipal, pois o artigo 60,
caput e parágrafo único, da Lei Municipal n° 783/2007
incorre em inconstitucionalidade formal orgânica, em face do art. 22, XXIII, e do art. 30, I c/c arts. 40 e 149, § 1º,
todos da CRFB/88, bem como de inconstitucionalidade
material, em face do art. 195, § 5º c/c o art. 40, § 12, ambos da CRFB/88.”

III – CONCLUSÃO:

Arquive-se, após o trânsito em julgado.

Diante do exposto, divergindo do posicionamento do Ministério Público de Contas, VOTO acompanhando o entendimento do Corpo Técnico deste Tribunal, qual seja,
pelo Conhecimento da presente Consulta, tendo em vista que foram atendidas todas as formalidades previstas
em lei e, quanto ao Mérito, no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação que submeto à sua consideração.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

No mais, vejo que a razão jurídica que fundamenta a manifestação do Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas está assentada na legislação que regula a matéria e na doutrina.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão deste Colegiado, ante
as razões expostas, em conhecer da presente Consulta,
para que no mérito respondê-la nos seguintes termos:
Preliminarmente, pela manutenção do Parecer em Consulta TC nº 020/2004 (Processo TC 3298/2003);
Pelo conhecimento da presente consulta, em razão do

Conselheiro em Substituição
VOTO-VISTA DO CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER
RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Sr. Emmanuel de Aquino e Souza, Presidente da Câmara Municipal de Itarana, com o ﬁm de obter resposta para a seguinte indagação:
Possibilidade do servidor aposentado proporcionalmente, ou não, direito à complementação de aposentadoria
a ser custeada pelo Poder Legislativo Municipal.
A Secretaria de Controle Externo de Recursos – Secex
Recursos, elaborou Instrução Técnica de Consulta n°
59/2017, opinando pelo conhecimento da Consulta em
www.tce.es.gov.br

razão de estarem presentes os requisitos de admissibilidade.
Ato contínuo, o Núcleo de Jurisprudência e Súmula – NJS
elaborou Estudo Técnico de Jurisprudência n° 25/2017,
informando a existência de Parecer em Consulta TC n°
020/2004 (Processo TC 3298/2003), que trata de mesmo
objeto da presente Consulta.
Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, manifestou-se mediante Parecer n° 6750/2017 de lavra do
Exmo. Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
que, divergindo do posicionamento técnico, pugnou pela revogação do Parecer em Consulta n° 020/2004 e pelo conhecimento da presente Consulta, para, no mérito,
respondê-la nos termos delineados em seu Parecer Ministerial.
Após, os autos foram remetidos para o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC que elaborou Instrução Técnica de Consulta – ITC n° 10/2018, manifestando-se da seguinte maneira:
III CONCLUSÃO
Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da presente consulta, por estarem presentes os requisitos de
admissibilidade.
Preliminarmente, sugere-se a manutenção do Parecer
em Consulta TC nº020/2004 (Processo TC 3298/2003).
Quanto ao mérito, conclui-se que:
Os servidores públicos municipais efetivos da Câmara
Municipal de Itarana/ES que obtiverem aposentadoria
pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), seja
em caráter proporcional ou integral, não fazem jus ao
direito à complementação da aposentadoria pelo referido Poder Público Municipal, pois o artigo 60, caput e
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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parágrafo único, da Lei Municipal n° 783/2007 incorre
em inconstitucionalidade formal orgânica, em face do
art. 22, XXIII, e do art. 30, I c/c arts. 40 e149, § 1º, todos
da CRFB/88, bem como de inconstitucionalidade material, em face do art. 195, § 5º c/c o art. 40, § 12, ambos
da CRFB/88.
O Ministério Público de Contas manifestou-se mediante
Parecer 2463/2018 de lavra do Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, reiterando o entendimento exposto no Parecer n° 6750/2017.
O Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti em
Sessão Ordinária do Plenário desta Corte de Contas, realizada em 24/07/2018, proferiu voto nos termos da Instrução Técnica de Consulta n° 10/2018.
Diante do exposto, solicitei vista aos autos para melhor
me inteirar do assunto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Cuidam os autos de processo de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Itarana visando
manifestação desta Corte quanto à possibilidade de servidor aposentado proporcionalmente, ou não, ter direito
à complementação de aposentadoria a ser custeada pelo Poder Legislativo Municipal.
O tema é polêmico e já é possível notar a controvérsia
em análise das conclusões distintas apontadas pelo Ministério Público de Contas e a Área Técnica desta Corte,
corroborada pelo voto do relator.
O Ministério Público de Contas, em análise exauriente
do tema, entende pela possibilidade da complementação de benefício concedido ao servidor, cujos proventos podem ser limitados tão somente pelo valor da re-

muneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, em razão da aposentadoria dos servidores titulares de cargos efetivos ﬁliados
ao RGPS não poderem ser limitados por valor inferior ao
montante devido ao servidor, segundo as normas constitucionais previstas no art. 40 da CF e Emendas Constitucionais nºs 41 e 47.
Com base em argumentos trazidos pela doutrina e julgados proferidos por Tribunais de Justiça de outros estados, grande parte deles de Minas Gerais e Santa Catarina, compreende que o ente que não instituir regime próprio de previdência para os seus servidores deve arcar
com o valor correspondente a diferença entre o teto do
Regime Geral e àquele efetivamente devido ao servidor
caso o ente tivesse instituído RPPS.
O relator, por sua vez, encampando os fundamentos trazidos pelo corpo técnico desta Corte, profere voto em
sentido diametralmente oposto, entendendo pela impossibilidade de complementação, por parte do Poder
Legislativo local, em conceder valor relativo à aposentadoria dos servidores públicos municipais efetivos da Câmara Municipal de Itarana/ES que se aposentarem pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tanto pelo
critério de aposentadoria proporcional, quanto os que se
aposentarem pelos critérios da integral.
Isso porque, a lei local que autorizaria a discutida complementação (artigo 60, caput e parágrafo único, da Lei
Municipal n° 783/2007), padeceria de “inconstitucionalidade formal orgânica, em face do art. 22, XXIII, e do art.
30, I c/c arts. 40 e 149, § 1º, todos da CRFB/88, bem como de inconstitucionalidade material, em face do art.
195, § 5º c/c o art. 40, § 12, ambos da CRFB/88.”
www.tce.es.gov.br

Eis a divergência.
Embora, particularmente, entenda que a questão da inconstitucionalidade da norma não possa ser discutida no
bojo deste processo de Consulta, ante a vedação de referência à análise de caso concreto, em atendimento ao
que dispõe o artigo 122, §1º, IV, da LC 621/12; acompanho o relator. Explico.
O Ministério Público de Contas, subsidia sua tese, em especial respaldada em precedentes judiciais, cujos julgados entenderam ser obrigação do ente a complementação dos proventos de aposentadoria havendo expressa
previsão em lei, reconhecendo o direito subjetivo às regras de aposentadoria dispostas no artigo 40 da CF.
É que pela redação constante do artigo 40 da Constituição Federal, “aos servidores titulares de cargos efetivos
dos entes, incluídas suas autarquias e fundações é assegurado regime de previdência”. Contudo, essa garantia
não pode ser compreendida isoladamente, na medida
que ela se dá mediante contribuição e observados os critérios que preservem o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial.
Isso é o que preceitua a redação do próprio dispositivo.
As regras de hermenêutica estabelecem que o processo de interpretação deve guardar harmonia com todo o
ordenamento jurídico, o que se denota imprescindível,
nesse contexto, ausência de conﬂito com outras normas
constitucionais que também regem o tema, como o art.
24, XII c/c o art. 30, I e II e o artigo 195, §5º da Constituição.
Assim, temos no artigo 24, XII, da Constituição, como
competência concorrente da União, Estados e Distrito
Federal legislarem sobre previdência social, mas em observância ao artigo 30, I e II, da Carta Magna, compete
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que
couber.
Isso quer dizer, que o Município também legisla sobre
matérias da competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal previstas no art. 24 da Constituição, inclusive sobre matéria previdenciária. Entretanto,
deverá respeitar, além do que está previsto na Constituição, as normas gerais sobre previdência social emitidas
pela União, dentre as quais a Lei 9717/1998. Pagar um
complemento de aposentadoria de maneira permanente não é uma simples despesa que um ente público assume, é uma despesa com repercussão em gerações futuras, terá natureza de benefício previdenciário e deverá
seguir as normas gerais federais sobre o assunto.
O princípio da contrapartida preceitua expressamente no texto constitucional (art. 195, §5º da CF) que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá
ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

pectivo caráter contributivo.
A concessão de complementação de aposentadoria não
guarda observância a todo esse conjunto de regras vigentes no ordenamento jurídico e sua concessão não
possui respaldo em comando constitucional, tampouco
sustentabilidade orçamentária-ﬁnanceira em atenção ao
princípio do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial.
O caráter contributivo preceitua que as pessoas envolvidas neste tipo de proteção têm que ﬁnanciá-lo, no caso
pessoas jurídicas de direito público e servidores.
Já pelo princípio do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, entende-se que o ente previdenciário não pode gastar mais
do que arrecada. A sobra tem que ser destinada para
constituir reserva ﬁnanceira para o futuro e por meio da
atuária serão determinadas as contribuições em nível suﬁciente para tornar viável o sistema, conforme as previsões do artigo 40 da Constituição Federal.

Por seguridade social, temos seu conceito trazido pela
própria Constituição Federal, no artigo 194, caput, como
“o conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência
social”.

Deste modo, embora o artigo 40 assegure o regime de
previdência dos titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações (RPPS), a própria manifestação do Parquet de Contas registra relevante consideração quanto a ocorrência de situações trazidas pela
Lei 9717/98, reconhecendo a inviabilidade de instituição
do RPPS, in verbis:

Deste modo, cogente que a interpretação a ser dada na
garantia de instituição de regime próprio de previdência, que na sua ausência, segundo a tese elaborada pelo Parquet, supostamente respaldaria na complementação, objeto da consulta, seja dada preservada a harmonia normativa de todo o ordenamento, que estabelece
ao lado dessa garantia de concessão de benefícios o res-

Ocorre que há situações em que a própria lei que dispõe
sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social (RPPS) –
Lei n. 9.717/98 – reconhece, consoante inciso IV do art.
1°, não ser indicada a instituição desse regime, a exemplo dos municípios com poucos servidores ocupantes de
cargo efetivo, que, portanto, não dispõem de recursos ﬁwww.tce.es.gov.br

nanceiros necessários para instituir um RPPS sob o modelo de capitalização, ou nos quais as contribuições dos
seus servidores ativos não correspondam ao montante
necessário para manter as aposentadorias dos inativos
no sistema de repartição simples.
Nesse sentir, se a própria lei geral reconhece que na ausência de recurso ﬁnanceiro não seja indicado a instituição de RPPS, o que dizer então desse ente ter que assegurar pagamento de benefício em complementação sem
fonte de custeio?
Resta inequívoco a falta de suporte normativo que ampare essa concessão, ainda mais, sob a alegação de inexistência de regime próprio, se a norma geral indica indevida sua constituição justamente ante a falta de recurso ﬁnanceiro.
É de conhecimento notório, em especial desta Corte de
Contas, como órgão de controle, que os entes que possuem RPPS regularmente instituído e procuram capitalizar os recursos para pagamento dos benefícios previdenciários já estão enfrentando diﬁculdades ﬁnanceiras
enormes e exigir dos entes que não possuem RPPS sejam obrigados a pagar complementação de aposentadoria sem qualquer tipo de contribuição importaria na criação de um passivo enorme para os Municípios do Estado
do Espírito Santo.
O pagamento de complementação de benefício não pode ser considerado legal, simplesmente pela criação de
norma local se a Constituição Federal assegura que a
proteção previdenciária é regida por três subsistemas, a
do Regime Geral, a do Regime Próprio e a do Regime de
Previdência Complementar e em nenhum desses regimes se vinculam as complementações de aposentadoria
ou pensão nos moldes conferidos por essas leis locais.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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A respeito desses 03 subsistemas temos como características principais:
a) O Regime Geral de Previdência Social - RGPS, sistema
público de ﬁliação compulsória, destinado aos trabalhadores do setor privado e aos servidores públicos não amparados por previdência própria, disciplinado pelo artigo 201 da Constituição Federal e pelas Leis nº 8.212/91
e nº 8.213/91;
b) O Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, sistema público de ﬁliação compulsória, destinado aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, disciplinado
pelo artigo 40, pela Lei nº 9.717/98 e pelas leis especíﬁcas de cada ente federativo;
c) O Regime de Previdência Privada Complementar RPPC, sistema privado de ﬁliação facultativa, passível de
ser ofertado a todos os trabalhadores, com o objetivo
de complementar os benefícios pagos pelo RGPS e RPPS,
disciplinado pelo artigo 202 e pelas Leis Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001.
Conquanto se possa cogitar que a complementação desse benefício poderia estar amparado no RPPC – Regime
de Previdência Privada Complementar, como sustentado pelo Parquet, veriﬁca-se que a elaboração de lei local autorizativa de complementação de benefício por si
só não integra o pagamento de complementação nesse
subsistema, que depende do atendimento também de
outros requisitos, como lei de instituição desse próprio
regime (RPPC), disposto no §15, do art. 40 da CF, observado ainda o disposto no art. 202 e seus parágrafos constantes da CF.
Nesse mesmo sentido, aduz NOGUEIRA pela impossiblidade:

De igual modo, não é possível sustentar que os complementos de aposentadoria e pensão estejam amparados
pelo regime de previdência complementar destinado
aos servidores públicos. Em primeiro lugar, porque não
atendem aos requisitos do § 15 do artigo 40, pois não
são geridos por entidades fechadas de previdência complementar e porque operam em modalidade de benefício deﬁnido, e não de contribuição deﬁnida.
Em segundo lugar, porque não observam os demais princípios aplicados ao RPPC, encontrados no artigo 202,
dentre eles o de que os aportes de recursos do poder
público não podem exceder a contribuição do segurado,
e na disciplina das Leis Complementares nº 108/2001 e
nº 109/2001.
Desta forma, se afere que a nenhum desses regimes
se vinculam as complementações de aposentadoria ou
pensão custeadas pelos entes com recurso do tesouro
municipal, não restando fundamento constitucional que
permita o pagamento desses benefícios na forma instituída e submetida à Consulta em análise.
Outro fundamento também, pelo qual, a concessão de
pagamento de complementação encontraria óbice legal,
se dá pela vedação ao sistema híbrido de previdência.
É que enquanto os segurados do RGPS contribuem com
alíquotas de 8%, 9% e 11% os segurados do regime geral contribuem com alíquota mínima de 11%, assim, ainda que houvesse contribuição sobre essa parcela relativa à complementação essa poderia se dar em valores inferiores ao devido caso o servidor estivesse contribuindo para o RPPS.
Logo, esses servidores estariam numa situação que
se valendo da garantia do RPPS em obter o pagamenwww.tce.es.gov.br

to de proventos equivalente até a última remuneração,
não estariam sujeitos a obrigação imposta nesse regime,
qual seja, contribuição em alíquota mínima de 11%, desaguando, assim, na reunião da melhor regra de cada regime distinto: valor teto do RPPS (que não tenha RPPC
instituído) e contribuição do RGPS em alíquotas inferiores (8% e 9%).
Sobre a reunião dos melhores critérios de dois regimes
distintos (RPPS e RGPS), que culminaria na criação de um
terceiro sem previsão no ordenamento jurídico, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal pela vedação da superposição de vantagens advindas do sistema híbrido:
INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. DIREITO
ADQUIRIDO. ART. 3º DA EC 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE COM
NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA
EMENDA. INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO. I - Embora tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria,
nos termos do art. 3º da EC 20/98, não pode computar
tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras
vigentes antes de sua edição. II - Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não
é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. III - A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios
previdenciários. IV - Recurso extraordinário improvido.
(RE 575089, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC
24-10-2008 EMENT VOL-02338-09 PP-01773 RB v. 20, n.
541, 2008, p. 23-26 RT v. 98, n. 880, 2009, p. 122-129)
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA
POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPLÇÃO (SIC) DOS REQUISITOS DA APOSENTAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º
9.876/99. DIREITO ADQUIRIDO À FÓRMULA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PERIODO BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES AO NOVO REGRAMENTO. REGIME HÍBRIDO DE APOSENTAÇÃO. PRECEDENTE DO E. STF. APELO IMPROVIDO.
1. A discussão vertida nos autos é restrita, unicamente,
à possibilidade de o autor valer-se das 36 últimas contribuições anteriores ao pedido administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição, formulado em fevereiro de 2003, utilizando-se, todavia, das regras vigentes
antes da entrada em vigor da Lei n.º 9.876 /99, a qual
instituiu o fator previdenciário. 2. A pretensão autoral é
dirigida no estabelecimento de novo regime previdenciário, no qual se elege os melhores critérios de aposentação de cada regime jurídico, isto é, a formula de cálculo
mais benéﬁca no regime anterior à Lei n.º 9.876 /99, somada às maiores contribuições vertidas no período posterior. 3. “A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.” (RE 575089, Relator
(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT
VOL-02338-09 PP-01773 RB v. 20, n. 541, 2008, p. 23-26
RT v. 98, n. 880, 2009, p. 122-129). Apelação improvida.
De se dizer, ainda, que após a EC 41/2003, as regras de
integralidade e paridade foram extintas, se aproximando
o RPPS nas regras atuais mais as do RGPS, o que nos sinaliza que essa pretensão hodiernamente nem mesmo
se faz devida para os servidores que ingressaram no ser-

viço público após 2003.
A despeito do assunto, a Secretaria de Previdência tem
se manifestado de forma contrária à legalidade do pagamento das chamadas complementações de aposentadorias aos servidores estatutários vinculados ao Regime
Geral por entender ausente o fundamento constitucional que ampare essas concessões.
É o que se veriﬁca da resposta dada por aquela Secretaria de Previdência diante da solicitação de ﬁscalização
no Município de Ipatinga/MG realizada pelo Deputado
Wilson Filho – Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle:
5. Outrossim, esta Secretaria de Previdência, já foi instada a se manifestar sobre a legalidade do pagamento das
chamadas complementações de aposentadorias aos servidores estatutários vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, e tem se manifestado contrária a concessão desse benefício por ausência de fundamento constitucional para sua concessão. (...)
6. Vemos então que os três regimes previstos constitucionalmente são regimes que possuí a essência da contributividade, portanto, não há previsão constitucional
para que o servidor público possa ter direito a determinada regra de um regime previdenciário sem a sua contribuição. Ademais, se o servidor não contribuiu para o
Regime Próprio de Previdência Social, ele se torna segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, e deverá seguir as regras desse regime. Aﬁnal, a
deﬁnição da sua contribuição está estabelecida nas regras do regime ao qual está vinculado, se há o teto para o RGPS, o servidor vinculado a esse regime somente
contribuí até esse teto, ainda que sua remuneração seja
maior, logo, nada mais justo que o benefício esteja limiwww.tce.es.gov.br

tado ao que foi contribuído. Para um servidor ter um benefício maior, que ocorre na hipótese de estar vinculado
ao RPPS, a sua contribuição é superior ao valor da contribuição do RGPS, portanto, cada um recebe por aquilo
que contribuiu.
7. Do mesmo modo é o regime de previdência complementar, onde o servidor irá contribuir com valores superiores ao que já contribui, seja para o RGPS ou para
o RPPS, com o objetivo de obter uma complementação
de sua aposentadoria, recebendo por aquilo que contribuiu.
8. A previsão da lei municipal de complementar a aposentadoria do servidor vinculado ao RGPS mistura as
regras de dois regimes distintos, sem exigir a contribuição do servidor para o recebimento desse benefício,
que como vimos, não há previsão constitucional para
essa concessão. Por essa razão, essa Secretaria de Previdência entende que essa complementação não se trata de um benefício previdenciário.
A propósito, sobre a questão, decidiu recentemente o
Tribunal de Justiça Mineiro – TJ/MG, pela inconstitucionalidade da lei do município de Ipatinga/MG, que autorizava as complementações, vedando novas concessões,
mantidas apenas àquelas concedidas até 22 de fevereiro de 2017.
De fato, o tema é polêmico, enseja divergência, mas não
há dúvida de que todo o ordenamento jurídico converge
no sentido de que o controle ﬁnanceiro adquire posição
preponderante baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo que se tenha atendido o comando constitucional disciplinado no art. 40 da CF.
Por todas essas razões, peço vênia, para dissentir quanSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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to à conclusão do posicionamento adotado pelo Parquet
de Contas e acompanho o voto do Relator aduzidas das
razões constantes deste voto.
Diante do exposto, divergindo do posicionamento do Ministério Público de Contas, e acompanhando, sob outros
fundamentos, o entendimento da Área Técnica encampado pelo relator JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
que segue à consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão deste Colegiado, ante as razões expostas, em:
Preliminarmente, pela manutenção do Parecer em Consulta TC nº 020/2004 (Processo TC 3298/2003);
Conhecer da presente consulta, em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade;
Quanto ao mérito, responder que ante a constatação
de que a concessão e o pagamento de complemento de
aposentadoria, nos termos em que submetido à Consulta não tem amparo na Constituição Federal e contraria
os princípios do sistema previdenciário por ela estabelecido, entendemos que os entes federativos que ainda
concedam tais benefícios com base em lei local devem
adotar as seguintes providências:
3.1) Revoguem expressamente os dispositivos de sua legislação que os assegurem, se contrariarem as orientações constantes neste Parecer Consulta c/c o teor constante do Parecer em Consulta TC nº 020/2004, mantendo os pagamentos apenas em relação aos complementos de aposentadoria e pensão já concedidos até 60 (sessenta) dias após a publicação deste Parecer Consulta,

por razões de segurança jurídica;
3.2) Cessem de imediato, a partir da publicação do presente Parecer em Consulta, o pagamento dos complementos com recursos do RPPS, caso essa despesa esteja
sendo custeada pelo regime próprio, transferindo-as para o Tesouro Municipal, com o respectivo ressarcimento
ao RPPS dos valores pagos após a Lei nº 9.717/1998, por
meio de parcelamento de débitos;
Dar ciência aos interessados;
Após os tramites os regimentais, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – “Senhor presidente, estou acompanhando o
relator.”
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Presidente, só fazer um esclarecimento. Na última sessão em que houve debate, e isso consta no relatório da secretaria geral das sessões, coloca que eu
anuí integralmente ao voto-vista do conselheiro Domingos. Anuí em termos da fundamentação, que é um complemento. Só que o conselheiro Domingos propõe dois
atos. Um, a indicação de que haveria num prazo de 60
dias para efetivamente entrar em vigor essa norma. E
onde considero, talvez, o fato mais importante, que é,
que a transferência dos pagamentos já executando para
aquelas pessoas que são inativos teriam que ser transferidos à conta do tesouro municipal com respectivo ressarcimento do Regime Próprio de Previdência, instituído
após a Lei 9.717/98, por meio de parcelamento de débito. Aí temos duas situações que me preocupam, prinwww.tce.es.gov.br

cipalmente nessa segunda sugestão do conselheiro Domingos. A hora que transferirmos o pagamento desses
valores à conta do tesouro, naturalmente isso vai ter um
reﬂexo na folha de pagamento município. Naturalmente impactando limites e outras circunstâncias. Minha
proposta era votação na forma como propus de ir direto ao ponto e só discutir o mérito em relação ao mérito
da consulta. Quer dizer, a impossibilidade de você estabelecer um plus monetário nos proventos, de forma que
ﬁcassem equivalentes à última remuneração do servidor
público. E não ao valor calculado pelo Regime Geral de
Previdência. No caso aqui, estamos tratando de aposentadorias de servidores municipais pelo Regime Geral de
Previdência Social. Então, só faço essa ressalva que mantenho o voto com as fundamentações trazidas pelo conselheiro Domingos, mas divirjo em relação a esses dois
pontos.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – “A lei, além de ser inconstitucional,
é insustentável. A resposta é que não é possível. S.exa.
anui apenas aos fundamentos da proposta do conselheiro Domingos e responde pela impossibilidade. O conselheiro Domingos, na última...processo de discussão tinha
retirado a proposta de 60 dias, ou mantém?”
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
“Acredito, porque já tem mais de quatro semanas que
isso foi debatido aqui. Por sugestão do conselheiro Chamoun, retirei.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – “Estamos informando da impossibilidade de se fazer isso. Essa consulta é feita nessa direção
e a resposta é essa.”
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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“Agora, nós aqui... é porque eu tinha avançado na questão o que se faria com os pagamentos já feitos, quer dizer, se interromperia ou não.”

Consulta TC nº 020/2004 (Processo TC 3298/2003);

O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – “Interromperia.”

1.3. Quanto ao mérito, para que seja respondida nos termos da Instrução Técnica de Consulta 10/2018-8 que
conclui no sentido de que “os servidores públicos municipais efetivos da Câmara Municipal de Itarana que obtiverem aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), seja em caráter proporcional ou integral, não fazem jus ao direito à complementação da aposentadoria pelo referido Poder Público Municipal, pois
o artigo 60, caput e parágrafo único, da Lei Municipal n°
783/2007 incorre em inconstitucionalidade formal orgânica, em face do art. 22, XXIII, e do art. 30, I c/c arts. 40
e 149, § 1º, todos da CRFB/88, bem como de inconstitucionalidade material, em face do art. 195, § 5º c/c o art.
40, § 12, ambos da CRFB/88.”

O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
“Essa é uma visão ﬁscal mais rígida, no caso”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – “Porque é insustentável, Domingos.”
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
“Sim. Então vou anuir a essa proposição. Acompanhando agora o Lovatti, apenas mantendo as minhas fundamentações, porque corroboram, robustecem a questão
de que não é correto esse pagamento.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – “Estamos acompanhando integralmente o conselheiro Lovatti, com acréscimo de argumentações do conselheiro Taufner. É isso.”
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
“Mas não colocando a alteração da decisão.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – “Não.”
1. PARECER EM CONSULTA TC-17/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, nos termos do
voto proferido pelo então relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, em conhecer da presente Consulta, para que no mérito respondê-la nos seguintes termos:
1.1. Preliminarmente, pela manutenção do Parecer em

1.2. Pelo conhecimento da presente consulta, em razão
do preenchimento dos requisitos de admissibilidade;

CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator nos termos do artigo 86. §2º, do
Regimento Interno deste Tribunal
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.4. Arquive-se, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.

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

4. Especiﬁcação do quórum:

disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal

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.

de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator nos termos do artigo 86, §2º, do Regimento Interno) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
www.tce.es.gov.br

Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-100/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02956/2018-3, 04471/2016-1, 06601/20157, 06600/2015-2
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMF - Prefeitura Municipal de Fundão
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: MARIA DULCE RUDIO SOARES
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO DE
2015 – CONHECER – DAR PROVIMENTO PARCIAL – REFORMAR O PARECER PRÉVIO 136/2017 – APROVAÇÃO
COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

10.028/00, e eventual aplicação da multa nos termos do
artigo 454 do RITCEES, em razão do apontamento descrito no item 3.1 (5.2.1 do RTC 11/2017);
1.3. DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal para
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 LC n. 101/00;
1.4. Dar ciência aos interessados;

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

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

I RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 08/11/2017 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pela senhora Maria Dulce Rudio Soares, prefeita do município de Fundão no exercício de 2015, em
face do Parecer Prévio TC-136/2017 – Segunda Câmara, proferido nos autos TC-4471/2016-1, nos seguintes
termos:
PARECER PRÉVIO
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO, com fulcro no artigo 76,
“caput”, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das
contas da Prefeitura Municipal de Fundão, sob a responsabilidade da Sra. Maria Dulce Rudio Soares, relativas ao exercício de 2015, na forma do art. 132, I, do Regimento Interno deste Tribunal;
1.2. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do
RITCEES, com a ﬁnalidade de apurar se há responsabilidade pessoal do Gestor Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n.

2. Unânime.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner (Relator).
4.2. Conselheiro-substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
www.tce.es.gov.br

Secretário-geral das sessões
A admissibilidade recursal foi realizada pela Relatoria
por meio da Decisão Monocrática 00686/2018-7 (ﬂs.
375/378), através da qual constatou-se que o pleito
atende às hipóteses de cabimento, decidindo pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração.
Na Instrução Técnica de Recurso 00175/2018-5 (ﬂs.
380/403), o Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas – NRC manifestou-se conclusivamente nos seguintes termos:
III – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Quanto ao mérito, após análise do conteúdo dos autos TC 2956/2018, considerando-se as argumentações
e a documentação apresentadas, opina-se pelo PROVIMENTO PARCIAL quanto à reforma do Parecer Prévio
TC-136/2017 - Segunda Câmara, exarado no Processo
de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Fundão (TC 4471/2016), relativo ao exercício de 2015,
em virtude da regularização do seguinte item:
II.1.3 Ausência de transparência por não segregar os
Restos a Pagar Processados dos Restos a Pagar Não Processados no Anexo XVII da Lei 4.320/64 (Item 7.1 do RT
011/2017 e 2.3 da ITC 1541/2017).
Em decorrência de constatação de descumprimento ao
regramento legal e constitucional e da ausência nos autos de elementos suﬁcientes para elidir a ocorrência das
irregularidades apontadas, consoante relatado na presente instrução, propõe-se a manutenção dos seguintes
itens:
II.1.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (Item 5.2.1 do RT 011/2017 e
2.1 da ITC 1541/2017)
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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II.1.2 Apuração de déﬁcit orçamentário evidenciando desequilíbrio das contas públicas (Item 5.3.1 do RT
011/2017 e 2.2 da ITC 1541/2017)
II.1.4 Inscrições de Restos a Pagar Não Processados sem
disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento
(Item 7.2 do RT 011/2017 e 2.4 da ITC 1541/2017).
II.5. Aplicação de recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino abaixo do Limite Mínimo Constitucional (Item 9.1.1 do RT 011/2017 e 2.6 da ITC 1541/2017).
II.6. Restrição à atuação do sistema de controle interno
inviabilizando a formulação do Parecer Conclusivo sobre
a presente Prestação de Contas Anual (Item 11.1 do RT
011/2017 e 2.8 da ITC 1541/2017).
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 ocasião da defesa oral, ocorrida em Sessão Plenária de 31/07/2018, foram juntadas as Notas Taquigráﬁcas 00116/2018-8.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a inclusão do relatório técnico, com vistas à apreciação e à
emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento
da prestação de contas anual do prefeito pelo Poder Legislativo municipal.
II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO

A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe
no art. 31, §1º, que a ﬁscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei; e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município
ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios,
onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer
prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para a aprovação de emendas à Constituição, concedendo
um elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos Doogal de; BARROS,
Laura Correa de. Revista do Tribunal de Contas de Minas
Gerais. Belo Horizonte: v. 77, nº 4, ano XXVIII, 2010. Disponível em: < http://revista.tce.mg.gov.br/Revista/RetornaRevista/442>).
Essa regra constitucional é cristalina ao determinar que
não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes
haver a opinião especializada do respectivo Tribunal de
Contas por meio da emissão do parecer prévio. Na esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal –
STF analisou a matéria através da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o parecer
é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de 2016,
www.tce.es.gov.br

informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face de dispositivos
da Constituição do Estado de Sergipe que dispõem sobre
as competências do Tribunal de Contas estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte ﬁnal do inciso
XII do art. 68, que permite que as Câmaras Legislativas
apreciem as contas anuais prestadas pelos prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal de Contas do
Estado, caso este não o ofereça em 180 dias a contar do
respectivo recebimento, o Colegiado vislumbrou ofensa
ao art. 31, §2º, da Constituição Federal. Asseverou, no
ponto, que o parecer prévio a ser emitido pela Corte de
Contas seria imprescindível, somente deixando de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais é
da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de Ribamar
Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de Contas da
União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima
que só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave
que, quando as contas não forem prestadas devidamente, na forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.
Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 201,
de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgaSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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mento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar de prestar contas anuais da administração ﬁnanceira do município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos.
No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é punido com a pena de detenção de três meses a três anos,
e a condenação deﬁnitiva acarreta a perda de cargo e
a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.
Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992.
Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão ﬁscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo parecer prévio, os quais ﬁcarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato de
prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
A primeira distinção – entre a emissão do parecer prévio pelos tribunais de contas e o julgamento dos responsáveis por recursos públicos – foi matéria analisada pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitu-

cionalidade – ADI no 849 MT (Ministro relator: Sepúlveda
Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua ementa.
[...]
É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as duas
competências, além de manifesta, é tradicional, sempre
restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento das contas gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio do
Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as presta
unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária:
Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
– STJ no Recurso Ordinário de Mandado de Segurança –
ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz, julgado em 25 de junho de 2002):
[...]
O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do
Executivo é diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso público. As primeiras demonstram o retrato da situação das ﬁnanças da unidade federativa (União, estados, DF e municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos
programas governamentais, demonstram os níveis de
endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo
e máximo previstos no ordenamento para saúde, eduwww.tce.es.gov.br

cação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enﬁm,
nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64. Por isso, é que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de
Contas e ao julgamento pelo Parlamento (art. 71, 1 cic.
49, IX da CF/88). (g.n.)
Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para o
exame das contas de Governo feitos pelos tribunais de
contas e julgamento exercido pelos vereadores (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do
Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília:
2007, p.70):
Tratando-se de exame de contas de Governo o que deve ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO
e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações,
pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em favor do exame da eﬁcácia, eﬁciência e
efetividade das ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do Executivo, que se reﬂete no resultado da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial. (g.n.)
Nesse dever constitucional, o prefeito não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária. Portanto, tais contas devem ser examinadas pelos tribunais de
contas com foco na conduta do Chefe do Executivo no
exercício das funções políticas de planejamento, organiSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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zação, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção do PPA, da LDO e da LOA.
Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando
editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de dezembro de 2017. A referida instrução deﬁne em seu art. 3º,
“c”, III, as Contas de Governo como um conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial e operacional, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao TCEES para avaliação da gestão
política do chefe do Poder Executivo e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a
efeito pelo Poder Legislativo.
O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enﬁm, nos balanços gerais, deﬁnidos na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 dispõe
que a ﬁscalização ﬁnanceira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo municipal, na forma da lei.
A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II,
que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete emitir
parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.

O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012 determina que ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do
estado e dos municípios, compete apreciar as contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, com a emissão de
parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a
contar do seu recebimento.
A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80,
I, II e III, que o parecer prévio sobre as contas de Governo poderá ser pela: aprovação das contas; aprovação
das contas com ressalva, quando ﬁcar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal,
da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais
determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal; ou pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária,
operacional ou patrimonial.
II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 00011/2017-4
A Prestação de Contas Anual reﬂete a atuação do chefe
do Poder Executivo municipal, no exercício das funções
políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, em respeito aos programas,
projetos e atividades estabelecidos pelos instrumentos
de planejamento aprovados pelo Legislativo municipal,
quais sejam: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; bem como, em
respeito às diretrizes e metas ﬁscais estabelecidas e às
disposições constitucionais e legais aplicáveis.
As contas consolidadas foram objeto de análise pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas anuwww.tce.es.gov.br

al do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
2 FORMALIZAÇÃO
2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal conforme disposições contidas na Instrução Normativa TCEES nº 34/2015, recebida e homologada no sistema CidadES em 10/06/2016, nos termos do artigo 123
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013,
inobservando, portanto, o prazo regimental.
Tendo em vista o art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES,
o prazo de até 24 meses para emissão de Parecer Prévio
começa a contar do completo recebimento da documentação, ou seja, a partir de 10/06/2016.
Desta forma o prazo para emissão do Parecer Prévio sobre a prestação de contas objeto de apreciação nos presentes autos encerra-se em 10/06/2018.
2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Constata-se que os principais demonstrativos contábeis
encaminhados foram assinados eletronicamente pelo
prefeito municipal e pelo contabilista responsável.
3 consistência ELETRÔNICA DOS dados
A análise de consistência dos dados encaminhados pelo Prefeito e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração
das Variações Patrimoniais foi realizada pelo sistema CidadES (análise de consistência eletrônica), segundo os
pontos de controle pré-deﬁnidos.
Conforme resultado contido em relatório gerado pelo
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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sistema CidadES, foram constatados indicativos de irregularidades, a serem tratados ao longo do relatório.
4 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO - Lei 981/2014,
elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88,
compreendendo as metas e prioridades do município,
para o exercício de 2015, dispôs sobre a elaboração da
lei orçamentária anual, deﬁnindo os programas prioritários de governo e estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas ﬁscais a serem observados na execução orçamentária daquele exercício.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA do município – Lei 1004/2014 – estimou a receita e ﬁxou a despesa
para o exercício de 2015 em R$ 62.991.455,00 admitindo
a abertura de créditos adicionais suplementares, limitados a 60% do valor total do orçamento, o que equivale a
R$ 37.794.873,00.
5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que no decorrer da execução orçamentária
de 2015, ocorreram aberturas de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Em análise à dotação inicial e às movimentações de créditos orçamentários constata-se que houve elevação na
autorização das despesas de R$ 9.396.744,87 conforme
segue:
As fontes para abertura dos créditos adicionais foram as
seguintes:
Considerando que a autorização contida na LOA para
abertura de créditos adicionais foi de R$ 37.794.873,00

e a abertura foi de R$ 34.388.538,30, conforme demonstrado na tabela 04 a seguir, constata-se que a limitação
foi observada.
5.2 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
A política ﬁscal dos entes públicos abrange a administração das receitas, do orçamento e da despesa pública, assim como dos ativos e passivos.
Neste contexto, o resultado primário, obtido pela diferença entre receitas e despesas primárias, tem como objetivo principal indicar a capacidade que o município tem
em gerar receitas suﬁcientes para custear as despesas
correntes e de investimentos, sem que haja comprometimento da capacidade de administrar a dívida existente.
As receitas primárias são as não ﬁnanceiras, resultantes
basicamente da arrecadação de tributos e prestação de
serviços. As despesas primárias são aquelas necessárias
à prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas ﬁnanceiras).
Por seu turno o resultado nominal possibilita acompanhar a evolução da dívida ﬁscal líquida, indicando a necessidade ou não de ﬁnanciamento do setor público junto a terceiros.
A Lei Complementar 101/00 estabelece regras em relação às metas de resultados primário e nominal. Estabelece o parágrafo 1º do art. 4º:
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitawww.tce.es.gov.br

ção de empenho quando comprometido o atingimento
das metas estabelecidas na LDO:
Art. 9º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento
das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
O acompanhamento da evolução do cumprimento ou
não das metas estabelecidas na LDO para resultados primário e nominal é feito por meio do Relatório resumido
da Execução Orçamentária, na forma estabelecida pela
Lei Complementar 101/00. A meta estabelecida na LDO
para Resultados Primário e Nominal do município e o resultado obtido da execução do orçamento estão detalhados no quadro a seguir:
O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte de Contas, pelo não atingimento de metas previstas,
conforme consta nos seguintes processos:
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária referentes aos 2º, 3º, 4º bimestres de 2015: Proc. TC 6.847/15;
9.820/15; 12.876/2015.
Observa-se da tabela 4 que o município não atingiu as
metas ﬁscais, de resultados primário e nominal, estabelecidas na LDO.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
5.2.1 INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO
QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO
Base Normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF) e 30 da LDO.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Observou-se que o município de Fundão, em 2015, não
atingiu as metas estabelecidas na LDO para resultado
primário e nominal (tabela 04).

§ 1º Excluem do caput deste artigo as despesas que
constituam obrigação constitucional e legal e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF) determina que a possibilidade de não realização das metas de resultado primário e nominal estabelecidas na LDO requer do responsável a promoção, por
ato próprio e nos montantes necessários, da limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO),
conforme transcrição:

§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo
o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação ﬁnanceira, conforme proporção
estabelecida no caput deste artigo.

Art. 9º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento
das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
Por seu turno a LDO do município contém a previsão em
seu art. 30 de quais são os critérios a serem observados
para a limitação de empenhos e movimentação ﬁnanceira, na hipótese do não atingimento das metas de resultado nominal e primário:
Art. 30 Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 90, e no inciso II do § 1º
do artigo 31, ambos da Lei Complementar nº 101/2000,
o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à
respectiva limitação de empenho e de movimentação ﬁnanceira, calculada de forma proporcional à participação
dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da
lei orçamentária de 2015, utilizando para tal ﬁm as cotas
orçamentárias e ﬁnanceiras.

§ 3º Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e
publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que
caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação ﬁnanceira.
§ 4º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre, que a realização da receita não será suﬁciente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.
Constatou-se pelo Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit por Fonte de Recursos, Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado do Município de Fundão - Exercício de
2015, que o município registrou apenas globalmente superávits ﬁnanceiros nos valores de R$ 4.248.612,46 e R$
8.557.153,74 nos exercícios de 2015 e 2014 respectivamente. Entretanto veriﬁcou-se que várias fontes de recursos ﬁnanceiros apresentaram déﬁcit ﬁnanceiro ao ﬁnal dos exercícios de 2014 e 2015, o que justiﬁcaria a limitação de empenho conforme prevê a LDO. Constatou-se que estão incluídos nos superávits ﬁnanceiros retro
citados recursos vinculados ao RPPS nos valores de R$
4.220.966,82 (exercício de 2015) e 4.539.714,24 (exercício de 2014).
Porém, os recursos vinculados ao RPPS do município e
demais recursos vinculados espelhados no Demonstrawww.tce.es.gov.br

tivo do Superávit/Déﬁcit por Fonte de Recursos consolidado município, não podem ser utilizados para suportar
déﬁcits ﬁnanceiros de objetos divergentes de suas vinculações ainda em que exercício diverso daquele em que
ocorrer o ingresso, conforme estabelece o artigo 8º, parágrafo único da LRF a seguir:
Art. 8º [...]
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Conforme evidenciado no Demonstrativo do Superávit/
Déﬁcit Financeiro, anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado - Exercício 2015, o município de Fundão registrou
na fonte 000 – Recursos Ordinários (livres), superávits ﬁnanceiros de R$ 3.988.552,10 e de R$ 1.809.511,11 em
31/12/2015 e 31/12/2014 respectivamente. No entanto, os superávits ﬁnanceiros citados são insuﬁcientes para cobrir os déﬁcits ﬁnanceiros ao ﬁnal dos exercícios de
2014 e de 2015, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Desta forma, considerando que o município registrou
déﬁcits ﬁnanceiros em 31/12/2014 e 31/12/2015 nas
fontes de recursos vinculadas relacionadas na tabela
05 acima, considerando que os recursos ordinários, ou
seja, de livre aplicação em 31/12/2015 no total de R$
3.988.552,10 são insuﬁcientes para cobrir os déﬁcits ﬁnanceiros do município de Fundão, considerando o não
cumprimento das metas de resultado nominal e primário e considerando que o município de Fundão possui em
sua LDO requisitos a serem observados diante de tal hipótese, propõe-se, nos termos do art. 9º da LRF e do
art. 30 da LDO, a citação da responsável para justiﬁcarSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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-se, trazendo aos autos os atos que implementaram a
limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
5.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EXECUTADAS
No que tange às receitas orçamentárias, veriﬁca-se que
houve uma previsão original de R$ 62.991.455,00, e uma
arrecadação de R$ 56.741.806,74, equivalendo a 90,08%
da receita prevista:
A receita orçamentária consolidada prevista e realizada,
segundo a classiﬁcação por categoria econômica é a que
segue:
A execução orçamentária consolidada das despesas,
composta pelas unidades gestoras integrantes do orçamento ﬁscal e da seguridade social do município sob
análise, apresenta-se no Balanço Orçamentário evidenciando um montante de R$ 66.566.772,84 cujo resultado
representa 91,96% em relação às despesas autorizadas,
conforme evidencia-se na tabela a seguir:
A despesa orçamentária consolidada orçada, atualizada,
empenhada, liquidada e paga, segundo a classiﬁcação
por categoria econômica é a que segue:
O resultado da execução orçamentária evidencia um déﬁcit orçamentário de R$ 9.824.966,10, conforme demonstrado na tabela 10 deste relatório, item 5.3.1.
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
5.3.1 APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS
Base Normativa: Artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da
Lei Federal nº 4.320/1964; artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º,

inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
No confronto entre os totais da Receita Arrecadada e da
Despesa Orçamentária Executada, apurou-se Déﬁcit Orçamentário no montante de R$ 9.824.966,10, conforme
demonstrado a seguir:
No que tange a execução orçamentária, observou-se que
o sistema CidadES deste Tribunal de Contas apontou as
seguintes inconsistências:
Figura 01: Pontos de controle da PCA sistema CidadES
Conforme evidenciado no Balanço Orçamentário (ﬁgura
02), foram abertos créditos adicionais com a fonte superávit ﬁnanceiro do exercício anterior no total de R$
9.396.744,87, o que em princípio poderia justiﬁcar, para ﬁns de análise de prestação de contas, o déﬁcit orçamentário. Porém, a fonte superávit de exercício anterior
não foi a utilizada para abarcar a totalidade do déﬁcit orçamentário de R$ 9.824.966,10, decorrente da execução
orçamentária do exercício de 2015, perdurando um déﬁcit orçamentário de R$ 428.221,23 (R$ 9.824.966,10 –
R$ 9.396.744,87).
Figura 02 - Déﬁcit orçamentário
Diante do apresentado, propõe-se a citação da Prefeita para que apresente as justiﬁcativas e/ou documentos
que esclareçam estes indicativos de desequilíbrio das
contas públicas.

Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro que integra a prestação de contas anual
consolidada do município, relativa ao exercício de 2015:
Destaca-se que o saldo contábil das disponibilidades,
constantes nos Termos de Veriﬁcação são os que seguem:
7 EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, reﬂetindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP consolidada, que integra a prestação de contas sob análise,
evidencia um resultado patrimonial de R$ -6.996.083,30.
Na tabela a seguir, evidencia-se sinteticamente as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do município durante o exercício referência da prestação de contas sob análise:
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.

6 EXECUÇÃO FINANCEIRA

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.

A execução ﬁnanceira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.

Apresenta-se na tabela a seguir a situação patrimonial
consolidada do município, demonstrada por meio do Balanço Patrimonial consolidado, integrante da prestação
de contas anual sob análise, evidenciando os saldos das
contas patrimoniais no encerramento do exercício de
2015:

www.tce.es.gov.br
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A movimentação dos restos a pagar, processados e não
processados, conforme evidenciado na Demonstração
da Dívida Flutuante foi a seguinte:
Demonstra-se no quadro a seguir, o resultado ﬁnanceiro
apurado no Balanço Patrimonial do exercício sob análise,
por destinação de recursos:
O superávit ﬁnanceiro apurado, representado pela diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro poderá ser utilizado no exercício seguinte para
abertura de créditos adicionais, desde que observadas
as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei 4.320/1964. Porém, veriﬁcou-se que o município apresenta situação ﬁnanceira deﬁcitária em várias fontes de recursos conforme demonstrado na Tabela 05 - Resultado ﬁnanceiro por fonte de recursos, deste
RTC (relatório técnico contábil).

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

III - demonstrativos, no último quadrimestre:

II - os serviços da dívida a pagar;

(...)

III - os depósitos;

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

IV - os débitos de tesouraria.

(...)

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

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

Diante do exposto, propõe-se a citação da responsável
para apresentar justiﬁcativas acompanhadas de documentação comprobatória.

A irregularidade pode ser conﬁrmada no próprio relatório de gestão ﬁscal do 2º semestre de 2015 do município,
encaminhado junto a esta PCA (RGFRAP):

Base normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF).

Deve-se anotar que a apuração por vínculo é uma especiﬁcação contida no art. 8º, parágrafo único da LRF, qual
seja, os recursos legalmente vinculados à ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para atender ao
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso.

Veriﬁcou-se do quadro demonstrativo dos restos a pagar
(tabela 14), do Balanço Financeiro (BALFIN) e do RGFRAP
que houve no exercício de 2015 inscrição em restos a pagar não processados no montante de R$ 1.157.080,71,
sendo R$ 260.417,74 referente a recursos vinculados e
R$ 896.662,97 referente a recursos não vinculados.

Ressalte-se que o não cumprimento do limite prejudica o
município de Fundão, na medida em que é requisito para
a concessão de transferências voluntárias, conforme disposições do art. 25, § 1º, IV da LRF.
Diante do exposto, propõe-se a citação do responsável
para apresentar justiﬁcativas.

Analisou-se o Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo XVII da Lei nº 4.320/64) e constatou-se um saldo de
restos a pagar inscritos em 2015 no montante de R$
8.884.728,23. No entanto, o referido demonstrativo
não é transparente quanto aos registros de restos a pagar não processados segregados dos processados, diﬁcultando análise da presente prestação de contas e contrariando o artigo 92 parágrafo único da Lei Federal Nº
4.320/64 que dispõe:

Entretanto, o município atingiu em 31/12/2015 uma disponibilidade de caixa líquida, antes da inscrição dos restos a pagar não processados de - R$ 33.731,75 em recursos vinculados e R$ 577.052,14 em recursos não vinculados, indicando que não havia disponibilidade ﬁnanceira
para suportar a inscrição de restos a pagar não processados de R$ 1.157.080,71, infringindo assim o limite previsto no art. 55 da Lei Complementar 101/2000:

8 GESTÃO FISCAL

Art. 92. A dívida ﬂutuante compreende:

(...)

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
7.1 AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA POR NÃO SEGREGAR
OS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANEXO XVII DA LEI 4.320/64
Base Legal: art.85 e art. 92, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64

7.2 INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA
PAGAMENTO

Art. 55. O relatório conterá:

www.tce.es.gov.br

8.1 DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000) ao
estabelecer normas de ﬁnanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão ﬁscal disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida – RCL, que
por sua vez, segundo deﬁnição da Secretaria do Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.
Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2015,
que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório totalizou R$ 54.883.240,13
Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas sob análise, que as despesas
com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram
54,96% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
Conforme se observa da tabela anterior não foram cumpridos os limites legal e prudencial (limite legal = 54% e
prudencial = 51,3%).
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram 57,68% em rela-

ção à receita corrente líquida, conforme demonstrado
na planilha APÊNDICE C deste relatório, e evidenciado
resumidamente na tabela a seguir:
Conforme se observa da tabela anterior, considerando as
despesas consolidadas, anterior foi cumprido o limite legal de 60% e descumprindo o limite prudencial de 57%.

soal 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:

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE:

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;

8.1.1. DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO

II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não
contenha as metas ﬁscais na forma da lei;

Base Normativa: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo
22 da LC 101/2000

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$
30.162.236,36, resultando, numa aplicação de 54,96%
em relação à receita corrente líquida apurada para o
exercício (R$ 54.883.240,13), conforme demonstrado na
tabela 16 deste relatório.
Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo descumpriu
o limite legal de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III,
alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00, excedendo-o
em R$ 525.286,49 , que equivale a 1,74% de excedente.
Foi emitido parecer de alerta ao responsável referente
ao Relatório de Gestão Fiscal do 2º semestre de 2015,
Proc. TC 3.356/2016.
Observa-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
e, nesse sentido, propõe-se a sua citação, para que justiﬁque a irregularidade e encaminhe documentos comprobatórios das medidas saneadoras tomadas.
Destaca-se que o descumprimento da despesa com peswww.tce.es.gov.br

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.
§ 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.
8.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a
Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para ﬁns ﬁscais, corresponde ao monSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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tante total das obrigações ﬁnanceiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de operações
de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em
virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a
partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.

8.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS

ra o montante global das operações realizadas em um
exercício ﬁnanceiro;

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

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

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

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

A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o
montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres ﬁnanceiros (disponibilidade de caixa e
demais haveres ﬁnanceiros).

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

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

No uso de suas competências constitucionais (Artigo 52
da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução 40/2001,
disciplinado que a dívida consolidada líquida dos Municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida.

A Constituição da República outorgou a competência ao
Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno dos
Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal (Artigo 52).

Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da
prestação de contas anual do município, ao ﬁnal do exercício de 2015 a dívida consolidada líquida representou
0,0% da receita corrente líquida, conforme demonstra-se na tabela a seguir:

O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os limites para a contratação das operações de
crédito pelos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, conforme
art. 7°.

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

Para os municípios, restou deﬁnido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida pawww.tce.es.gov.br

Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
deﬁnido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias - ARO, o Senado Federal deﬁniu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda, as
disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resoSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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lução.

contribuição.

Apresenta-se nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis que integram a prestação de
contas sob análise, os montantes e limites de operações
de crédito contratadas pelo município, apurados ao ﬁnal
do exercício de 2015:

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

De acordo com os demonstrativos encaminhados não
foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do
Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e
no art. 167 da Constituição da República, bem como não
houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias.
8.4 RENÚNCIA DE RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária,
da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou

Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da
renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação
dos benefícios de natureza tributária.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o
exercício sob análise, constata-se a inexistência de previsão para beneﬁciar instituições com renúncia de receita.
9 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
9.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.
Constatou-se que o município, no exercício de 2015,
aplicou 24,77% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo o limite constitucional conforme será demonstrado na tabela
23 deste Relatório.
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos
proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base na documentação
que integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 69,35% das receitas provenientes do FUNDEB,
conforme demonstrado na planilha de apuração, Apêndice D, e apresentado resumidamente na tabela a seguir:
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional relacionado ao FUNDEB.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da
República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).

9.1.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e
devem destinar, ainda, não menos do que 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação – FUNDEB para o pagamento dos

Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício de 2015, aplicou 24,77% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino, planilha
de apuração, Apêndice D deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir:

www.tce.es.gov.br

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988

Portanto, o município não cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a manutenção e desenvolSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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vimento do ensino (25%). Assim propõe-se a citação da
prefeita para apresentar justiﬁcativas acompanhadas de
provas documentais.
9.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos mínimos para o ﬁnanciamento
das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo a
obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de recursos provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de saúde.
Deﬁniu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei complementar estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;

Em 13 de janeiro de 2012 foi editada a Lei Complementar 141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição da República, estabelecendo os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas de
ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; e a transparência, visibilidade, ﬁscalização, avaliação e controle da aplicação dos
recursos destinados à saúde.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os Municípios e o Distrito
Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição
da República.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
de 2015, aplicou 21,61% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em
ações e serviços públicos de saúde, conforme demonstrado na planilha de apuração, Apêndice E deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:

zação dos Proﬁssionais da Educação – FUNDEB atribuiu
aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a
competência ﬁscalizatória sobre esses recursos.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por, no mínimo, nove membros, sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;
1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação
básica pública;
2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um deles indicado pela entidade de
estudantes secundaristas.
O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE resumiu as funções dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB conforme segue:

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

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

A escolha dos representantes dos professores, diretores,
pais de alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao
chefe do Poder Executivo para que este, por ato oﬁcial,
os nomeie para o exercício das funções de conselheiros.

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

A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori-

A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e ﬁscalização

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

www.tce.es.gov.br
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da gestão pública. Entretanto, o conselho do FUNDEB
não é uma nova instância de controle, mas sim de representação social, não devendo, portanto, ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle externo, a cargo do
Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas
do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a atuação da sociedade, que pode apontar falhas
ou irregularidades eventualmente cometidas, para que
as autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso venha
a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:
Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e
a aplicação dos recursos do FUNDEB;
Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária
anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;
Supervisionar a realização do censo escolar anual;
Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo
em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, veriﬁcando os registros contábeis e os
demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repas-

sados, responsabilizando-se pelo recebimento e análise
da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-ﬁnanceira, acompanhado de parecer conclusivo, e notiﬁcar o órgão executor dos programas e o FNDE
quando houver ocorrência de eventuais irregularidades
na utilização dos recursos.
Avaliamos o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB que integra a
prestação de contas anual do município de Fundão, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de
2015, e constatamos que o conselho concluiu pela aprovação das contas.
9.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos
de Saúde a competência para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução
orçamentária e ﬁnanceira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução daquela Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações
respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo
do respectivo ente da Federação as indicações para que
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. (LC
141/2012, art. 41).
Estabeleceu ainda, a LC 141, que o gestor do SUS em cada ente da Federação deve elaborar relatório detalhado
referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:
Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
www.tce.es.gov.br

e suas recomendações e determinações;
Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em
seu âmbito de atuação.
No § 1º do artigo 36, determinou aos entes da Federação, a obrigatoriedade de comprovação de elaboração
do relatório detalhado referido anteriormente, mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao
da execução ﬁnanceira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas na Lei Complementar.
A Instrução Normativa TC 34/2015, ao dispor sobre o rol
de documentos que os Chefes do Poder Executivo Municipais devem encaminhar ao Tribunal de Contas a título de prestação de contas anual, disciplinou a obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos aplicados
em ações e serviços públicos de saúde, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal nº 141/2012.
Avaliamos o parecer do Conselho Municipal de Saúde,
que integra a prestação de contas anual do município
de Fundão, emitido sobre a prestação de contas relativa
ao exercício de 2015 e constatamos que o conselho concluiu pela aprovação das contas
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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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 demonstrado sinteticamente na tabela a seguir:
Veriﬁca-se da tabela acima que o limite constitucional
não foi cumprido, tendo sido transferido a maior um valor de R$ 351,36, motivo pelo qual propõe-se a citação
da responsável.
11 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina que
deverá ser mantido pelos Poderes sistemas de controle
interno, estabelecendo conteúdo mínimo que este controle deverá ter como objeto, conforme exposto abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a ﬁnalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia e eﬁciência, da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da adminis-

tração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
No parágrafo primeiro, ﬁcou estabelecido que “os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela
darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena
de responsabilidade solidária”.
Por meio da Res. 227/2011, alterada pela Res. 257/2013,
o TCEES dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e ﬁscalização do Sistema de Controle Interno da
Administração Pública, aprovando também o “Guia de
orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, e estabelecendo prazos
para que os jurisdicionados atendessem aos comandos
regulamentadores.
Consta da IN TCEES 34/2015 previsão para encaminhamento, pelo Prefeito, da seguinte documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de
ação para implantação do Sistema de Controle Interno
(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II,
Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC
nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução TC nº 227/2011);
www.tce.es.gov.br

- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
11.1 Restrição à atuação do Sistema de Controle Interno
inviabilizando a formulação do parecer conclusivo sobre
a presente prestação de contas anual.
Base Normativa: Lei Municipal 873/2012 alterada pela Lei nº 924/2013, IN TCEES 34/2015 e Res. TCEES
227/2011.
Em consulta ao sitio eletrônico da Câmara Municipal,
em relação ao município de Fundão, constata-se que o
sistema de controle interno foi regulamentado pela Lei
municipal nº 873/2012 alterada pela Lei Municipal nº
924/2013.
O responsável pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo é o Sr. Jorge Fernandes Prates Ribeiro, Controlador Geral do Município de Fundão.
A documentação prevista na IN TCEES 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação,
sendo que não foram apontados indicativos de irregularidades provenientes da atuação da auditoria.
No entanto observou-se que a controladoria recebeu de
forma parcial a Prestação de Contas Anual de Fundão
apenas em 31/03/2016, conforme transcrição do trecho
do RELOCI a seguir:
Deste modo, quanto à adequação ou não dos demonstrativos contábeis e ao atendimento as orientações técnicas expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não
foi emitida opinião ou juízo de valor sob alegação de auSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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sência de habilitação proﬁssional/competência técnica do Controlador Geral para realizar a análise, bem como o não recebimento da íntegra dos documentos e arquivos geradores das peças integrantes da Prestação de
Contas Anual.
Dessa forma, considerando a aﬁrmativa do responsável
pelo sistema de controle interno, de não ter tido acesso
a todas as informações do município até a data da elaboração do relatório, o que inviabilizou o desempenho
de suas atribuições regulamentares, sugerimos a citação
do Prefeito, especialmente por ter inviabilizado a emissão de parecer conclusivo sobre a presente prestação de
contas, contrariando a Lei municipal nº 873/2012 alterada pela Lei Municipal nº 924/2013, IN TCEES 34/2015 e
Res. TCEES 227/2011.
12 MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.

Como resultado, apresenta-se a seguir os achados que
resultam na opinião pela citação do responsável, com
base no artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:

mica, principalmente na arrecadação municipal, que enfrentaram e continuam enfrentando todos os municípios
do pais, inclusive o governo Estadual e Federal.

II.3 DAS IRREGULARIDADES AFASTADAS

Ressaltamos novamente que a limitação de empenho
ocorreu sim, no segundo semestre do exercício de 2015,
pois no primeiro semestre foram empenhadas despesas no valor total de R$ 41.415.641,66, e no segundo semestre foram empenhadas despesas no valor total de R$
25.151.131,18, ou seja, R$ 16.264.510,48 a menor, o que
representou uma queda de 39,27% no valor das despesas empenhadas.

Insta salientar que as irregularidades apontadas no Relatório Técnico descritas abaixo foram afastadas na primeira decisão (Parecer Prévio 136/2017):
II.3.1 Descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal – Poder Executivo (Item 8.1.1 do RT 11/2017);
II.3.2 Transferências de recursos ao poder legislativo acima do limite constitucional (Item 10 do RT 11/2017)
Quanto às irregularidades remanescentes, passo a expor
as razões que formaram meu convencimento.
II.4 DO MÉRITO RECURSAL
II.4.1. Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO
quanto à limitação de empenho (Item 2.1.1 da ITR
175/2018)

13 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Base Legal: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000
(LRF) e art. 30 da LDO.

A prestação de contas anual ora analisada reﬂetiu a atuação da prefeita municipal responsável pelo governo no
exercício de 2015, chefe do Poder Executivo Municipal,
no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas do
município.

O indicativo de irregularidade em tela diz respeito ao
não atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o resultado primário
e nominal, que conforme artigo 9º da LRF, requer do responsável a promoção da limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/16, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
34/2015.

Passo a expor os argumentos da recorrente para o afastamento da irregularidade:
“Realmente durante o exercício de 2015 constatou-se
uma divergência em relação a meta da LDO no resultado
primário e nominal, a Prefeitura não conseguiu cumprir
o planejado para o exercício devido a grave crise econôwww.tce.es.gov.br

Em relação a arrecadação municipal, fato esse que teve
participação direta nos resultados ﬁscais do município,
do total projetado no valor de R$ 62.991.455,00, só foram concretizados R$ 56.741.806,74, ou seja, déﬁcit de
arrecadação no valor total de R$ 6.249.648,26 o que representou 9,92% da receita projetada.
Somente esse déﬁcit de arrecadação cobriria a diferença
apurada nas metas ﬁscais do resultado primário e nominal. Lembrando que as metas são projetadas no ano anterior e levam em conta a evolução da receita, que em
2015 foi bruscamente interrompida pela crise econômica conforme demonstrado acima.
Assim, em nosso entendimento, não há motivos para rejeitar as contas, visto que ﬁzemos todos os esforços possíveis para atravessar essa crise de forma responsável”.
Em sede de análise técnica, o NRC, por meio da ITR
00175/2018-5 concluiu que os argumentos trazidos
pela recorrente são insuﬁcientes para o afastamento
dos termos e conclusão exarados no Parecer Prévio TC
136/2017.
Pois bem.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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As metas estabelecidas na LDO de 2015 para os resultados primário e nominal, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais, foram R$ 10.188.520,81 negativo
para o resultado primário e R$ 0,00 para o resultado nominal, conﬁgurando que o município iria gastar mais do
que arrecadasse e que não iria alterar o valor da dívida
consolidada líquida.
Após a execução orçamentária, ﬁcou demonstrado o não
cumprimento das metas ﬁscais estabelecidas na LDO,
visto que o Resultado Primário e o Resultado Nominal
foram de R$ 11.286.818,81 negativo e R$ 2.375.164,70,
respectivamente.
Cabe destacar que os resultados primário e nominal serão utilizados para diminuição do estoque da dívida pública, tendo como principal parâmetro para gestão da
dívida a Dívida Consolidada Líquida – DCL, cujos limites
foram estabelecidos pela Resolução do Senado Federal
40/2001.
No caso concreto, veriﬁquei que a Dívida Consolidada Líquida está zerada, tanto em 2014 como em 2015, inclusive a Dívida Consolidada foi reduzida de 2014 para 2015
em R$ 975.000,00, conforme os demonstrativos abaixo:
Logo, veriﬁquei que não havia necessidade de o município ter estabelecido essas metas de resultado primário e
nominal na LDO, visto que o objetivo central dessas metas é a redução do endividamento ﬁscal líquido, e conforme demonstrado, o município não possui.
A LRF dispõe que os entes da federação precisam estabelecer as metas ﬁscais em todos os Anexos de Metas. Nesse caso, em que o município não possui DCL, as metas,
no entanto, podem ser zero, ou seja, não vão gerar nem
déﬁcit e nem superávit.

Nesse caso, estabelecer metas de resultado primário e
nominal não favorece o controle da execução orçamentária e ﬁnanceira. De acordo com as lições de Weber de
Oliveira, “em casos como esses, seria conferida muito
mais inteligibilidade ao controle orçamentário se fosse
ﬁxada uma meta de resultado orçamentário (receitas
arrecadadas menos despesas empenhadas) do que metas de resultado primário ou nominal” e mais:
Prefeito, vereadores, munícipes, associações entenderiam melhor o controle sobre a execução orçamentária.
Para municípios nos quais o endividamento público não
é o problema orçamentário e econômico central, a ﬁxação de meta de resultado primário ou de resultado nominal não ajuda no controle do Orçamento.
No âmbito dos pequenos municípios, o problema relevante das ﬁnanças públicas normalmente é o acúmulo
de obrigações não pagas assumidas perante prestadores
de serviços, fornecedores, executores de obras e servidores, e não dívidas contraídas junto a instituições do
sistema ﬁnanceiro ou decorrentes de emissão de títulos
públicos.
Assim, diante de despesas de juros e demais encargos
da dívida pública irrelevantes, como nesse caso, por tudo que foi explicado sobre as funções dos resultados primário e nominal, não faz muito sentido estabelecer como meta ﬁscal qualquer um desses resultados, porque
não haveria o que ser objeto de controle por meio deles.
Diante do exposto, divergindo do entendimento da área
técnica, concluo, portanto, que a infringência ao art. 9º
da LRF pela não limitação do empenho por descumprimento das metas de resultado primário e nominal é incapaz de macular estas contas de governo desta municipalidade, razão pela qual afasto o indicativo de irregulawww.tce.es.gov.br

ridade.
II.4.2 Apuração de déﬁcit orçamentário evidenciando desequilíbrio das contas públicas (Item 2.1.2 da ITR
175/2018)
Base Legal: Artigos 48, alínea “b”; 75, 7 e 77 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 1º, §1º c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar 101/2000.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito ao déﬁcit orçamentário oriundo do confronto entre a Receita
Arrecadada de R$ 56.741.806,74 e a Despesa Empenhada de R$ 66.566.772,84, o que resultou em um déﬁcit na
execução orçamentária de R$ 9.824.966,10.
Em sede de recurso, a recorrente observou que o déﬁcit
orçamentário será quase totalmente coberto pelo superávit ﬁnanceiro do exercício anterior de R$ 8.557.153,74.
Por sua vez, a área técnica contra argumentou a defesa, observando que do superávit ﬁnanceiro do exercício
anterior de R$ 8.557.153,74, grande parte decorre das
contribuições e dos recursos vinculados ao Instituto de
Previdência dos Servidores de Fundão, os quais somente poderiam ser utilizados para pagamento de benefícios
previdenciários.
Pois bem.
Em virtude do apontamento da área técnica, veriﬁquei
no Balanço Patrimonial do exercício de 2014 (Fonte: Processo TC 4071/2015) o que segue:
Conforme apresentado acima, tem-se que R$
4.539.714,24 do superávit ﬁnanceiro do exercício de
2014 se refere ao Instituto de Previdência dos Servidores de Fundão.
Cumpre ressaltar o artigo 8º, parágrafo único, da Lei de
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Responsabilidade Fiscal: “Os recursos legalmente vinculados a ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda
que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso”.
Portanto, assiste razão a área técnica quanto a insuﬁciência de resultado superavitário para cobrir o déﬁcit orçamentário apurado no exercício sob análise, tendo em
vista que o superávit ﬁnanceiro do exercício anterior não
poderá ser utilizado em sua totalidade para cobrir o déﬁcit ﬁnanceiro do exercício de 2015, em detrimento de
sua vinculação aos pagamentos previdenciários.
Desta forma, considerando o resultado superavitário não vinculado de R$ 4.017.328,83, tem-se um déﬁcit orçamentário de R$ 5.807.637,27 (9.824.966,10 –
4.017.328,83).
Todavia, cabe destacar o esforço ﬁscal realizado pela municipalidade diante da situação econômica apresentada
nesse exercício, conforme bem explanado no Relatório
Técnico 00140/201-5, Processo TC 3532/2016-2 das Contas do Governador, a saber:
[...] o Brasil passou em 2015 por uma das mais graves
crises econômicas da sua história, permanecendo em
2016, interrompendo um longo ciclo de prosperidade
que teve início com a estabilidade monetária alcançada
em meados da década de 90.
O desempenho da economia brasileira e do Espírito Santo em 2015 foi de forte retração da atividade econômica.
Esse resultado pode ser atribuído, no nível nacional como reﬂexo da expressiva deterioração das expectativas
dos agentes econômicos quanto ao desempenho econômico brasileiro nos próximos anos.

Muita incerteza provocada pela visão de que faltou ao
governo federal, demonstração de força política e determinação de alterar a política econômica na direção e na
magnitude que a situação exigia.
Quando isso foi ﬁcando claro, ao longo de 2015, a conﬁança dos agentes econômicos, já abalada pela deterioração ﬁscal de 2014, caiu fortemente e as economias regionais foram, inevitavelmente, na mesma direção.
Do lado externo sofremos na medida em que as exportações perderam fôlego mesmo com a forte desvalorização do real. Já do lado interno, a demanda agregada
mais fraca reduziu as oportunidades dos negócios locais
crescerem. Em casos como esse, os efeitos negativos se
reforçaram, provocando perda de dinamismo com maior
intensidade.

Entretanto, destaco que o fato de haver recessão econômica não é suﬁciente a sanar a irregularidade, mas
tão somente de atenuar o ato praticado, o que me leva a
convicção de que é possível que o indicativo de irregularidade em análise seja considerado passível de ressalva.
Assim, diante das constatações veriﬁcadas e mediante o
esforço ﬁscal realizado pela municipalidade, mantenho o
indicativo de irregularidade, mas não vislumbro que seja
suﬁciente para macular as contas do exercício.
II.4.3 Ausência de transparência por não segregar os
Restos a Pagar Processados dos Restos a Pagar Não Processados no Anexo XVII da Lei 4.320/64 (Item 2.1.3 da
ITR 175/2018)
Base Legal: Artigos 85 e 92, parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.

O ano de 2015 ﬁnalizou com a continuidade da recessão
econômica em 2016 e de estagnação em 2017, um quadro difícil que implicará que o gestor permaneça atento à gravidade do momento e da importância do planejamento e da formulação de ações estratégicas prioritárias que visem minimizar os impactos da crise sobre o
município.

No indicativo de irregularidade em tela a gestora segregou os restos a pagar em processados e não processados, por exercício ﬁnanceiro, todavia, não apresentou a
relação de restos a pagar comprovando os saldos.

Diante da situação de recessão econômica, veriﬁquei
que a gestora conseguiu melhorar sua situação ﬁnanceira já em 2016, pois reduziu seu estoque de dívida ﬂutuante de R$ R$ 18.262.268,33 (exercício de 2015) para R$
8.209.399,11 (exercício de 2016), conforme Demonstração da Dívida Flutuante – Anexo 17 – Prestação de Contas Anual, exercício de 2016.

Deste modo, a área técnica veriﬁcou que a documentação apresentada evidenciou transparência quanto aos
saldos e as inscrições dos Restos a Pagar, no que tange
à movimentação e à segregação em “Restos a Pagar Processados” e “Restos a Pagar Não Processados”, bem como guardou consonância com os demais demonstrativos
contábeis.

Partindo dessa premissa e considerando a grave crise
econômica assolada no Brasil, é que vislumbro ser justiﬁcável o déﬁcit orçamentário no exercício sob análise.

Pois bem.

www.tce.es.gov.br

Com a ﬁnalidade de sanear esta inconsistência, em sede
de recurso, a recorrente anexou a relação de restos a pagar da Prefeitura e Consolidado.

Ante a documentação conduzida aos autos, e ainda, a
manifestação técnica, tornam-se desnecessárias maioSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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res considerações, eis que as razões para afastar o presente indicativo de irregularidade são bastante razoáveis
e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
II.4.4 Inscrições de Restos a Pagar Não Processados sem
Disponibilidade Financeira suﬁciente para pagamento
(Item 2.4 da ITR 175/2018)
Base Legal: Artigo 55 da LC 101/2000 (LRF)
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a inscrição de obrigações em Restos a Pagar Não Processados, no montante de R$ 1.157.080,17 sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento, ferindo o artigo 55 da LRF.
A justiﬁcativa da recorrente para saneamento da inconsistência em questão pautou-se no cancelamento em
2016 dos Restos a Pagar Não Processados do exercício
de 2015 no valor de R$ 713.752,21.
Por sua vez, a área técnica não acolheu os argumentos
trazidos pela defesa, observando que os cancelamentos
de restos a pagar só irão produzir efeitos no resultado ﬁnanceiro do exercício em que forem efetuados.
Pois bem.
Veriﬁquei na documentação acostada aos autos (ﬂ. 249),
que de fato foram cancelados em 2016 os Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2015 no valor de R$
713.752,21, conforme apresentado abaixo:
Cumpre ressaltar, que o motivo dessa restrição imposta pela lei é para que o gestor não utilize das receitas do
próximo exercício para o pagamento de despesas realizadas no exercício anterior sem disponibilidade ﬁnanceira,
comprometendo dessa forma a execução orçamentária
do exercício subsequente.

Desta forma, ao cancelar os Restos a Pagar Não Processados, ainda que no exercício posterior, a gestora não realizou as despesas empenhadas, logo não utilizou as receitas do próximo exercício para pagamento de despesas
realizadas no exercício anterior, o que me faz entender
que não houve prejuízo para o exercício de 2016.
Veriﬁquei ainda, o Demonstrativo da Disponibilidade de
Caixa e dos Restos a Pagar, o qual exponho abaixo:
A partir do demonstrativo acima, extraio o valor da Disponibilidade de Caixa (Antes da inscrição em RP Não Processados) dos recursos não vinculados de R$ 577.052,14.
Portanto, ao subtrair o cancelamento dos Restos a Pagar
Não Processados de R$ 713.752,21 do montante total da
inscrição de R$ 1.157.080,71, tem-se um saldo de Restos
a Pagar Não Processados de R$ 443.328,50, coberto pela Disponibilidade de Caixa dos recursos não vinculados
de R$ 577.052,14.
Diante do exposto, divergindo do entendimento da área
técnica, afasto o indicativo de irregularidade.
II.4.5 Aplicação de recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino abaixo do Limite Mínimo Constitucional (Item 2.5 da ITR 175/2018)
Base Legal: Artigo 212, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito à aplicação de recursos oriundos de impostos e transferências
na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino no percentual de 24,77%, abaixo do limite mínimo de 25,00%,
conforme artigo 212, caput, da Constituição Federal.
Passo a expor as justiﬁcativas da recorrente:
Analisando a Tabela 23 – Aplicação na Manutenção e Dewww.tce.es.gov.br

senvolvimento ensino elaborada pelo Técnica que subscreveu a ITC 01541/2017-1, folhas 131 do processo TC
4.471/2016, observamos uma divergência entre esta e a
Tabela efetuada pela Defesa.
Quanto a Receita as duas tabelas apresentam o mesmo
valor de R$ 27.737.340,48, havendo uma divergência
nos valores registrados na tabela da despesa.
Quanto a despesa a Tabela 23 feita pelo técnico desse
Tribunal de Contas não demonstra os valores aplicados
no ensino por fonte de Recursos (MDE, FUNDEB 40% E
FUNDEB 60%), diﬁcultando nossa defesa.
A elaborada pelo Técnico registra o valor de R$
6.871.107,44, Proc. TC 4.471/2016 Fl. 131, sem demonstrar sua origem, enquanto que a apresentada pela defesa, devidamente justiﬁcada por fonte de recursos atinge
R$ 8.090.930,70.
Em vista destas divergências esse Tribunal entende que
a aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino atingiu 24,77% enquanto a defesa aﬁrma que foram
aplicados 29,17%.
TABELA ELABORADA PELA DEFESA
Ainda quanto a este item devemos esclarecer que os
gastos com os limites constitucionais são acompanhados, com muito rigor, pela equipe técnica da Prefeitura e
que durante a administração 2013, 2014 e 2016 estes limites foram rigorosamente atingidos, não havendo, portanto, como deixar de aplicar no exercício de 2015.
Por derradeiro devemos informar que o mesmo que os
cálculos efetuados pelo Técnico desta Corte de Contas a
Prefeitura estivessem corretos a Prefeitura teria deixado
de aplicar na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino apenas a quantia de R$ 63.227,68 correspondente a
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0,23% da base de cálculo, valor que ao nosso ver seria insigniﬁcante para Rejeitar as Contas do Município.
Na Instrução Técnica de Recurso 175/2018, a área técnica constatou que a argumentação trazida aos autos pela recorrente, não diferiu quanto à essência da apresentada por ocasião do atendimento ao Termo de Citação
13/2017, apreciada pela ITC 1541/2017, relatando que
em ambas as ocasiões, a defesa alegou que os cálculos
efetuados por esta Corte de Contas não conferiram com
as informações levantadas pelo Município e que o percentual de aplicação de recursos em Educação seria diferente do que foi apurado por este Tribunal. Assim, concluiu por manter o indicativo de irregularidade em questão.
Pois bem.
Veriﬁquei que a área técnica deduziu dos gastos em manutenção e desenvolvimento do ensino superior o valor
de R$ 170.292,56, referente a Restos a Pagar Cancelados
de Exercícios Anteriores, conforme apresentado no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN.
Entretanto, o referido manual, 6ª edição, determina a
dedução dos restos a pagar cancelados quando seus cancelamentos causarem impactos no cumprimento dos limites à época de sua apuração, conforme segue:
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
= (46 g)
Nessa linha, registrar o total de restos a pagar cancelados no exercício, referentes a despesas com MDE, que
foram inscritos com disponibilidade ﬁnanceira. Seu valor deverá ser o mesmo apurado no item 46, coluna “g”

desse anexo. Esse valor não deverá compor a base de
cálculo para ﬁns de cumprimento dos limites mínimos
constitucionalmente estabelecidos, devendo, portanto,
ser deduzido. O objetivo é compensar, no exercício, os
Restos a Pagar cancelados provenientes de exercícios anteriores que se destinavam à manutenção e desenvolvimento do ensino.

celamentos no total de R$ 170.292,56, houve o descumprimento do limite constitucional. Houve sim, aplicação
acima do limite, mesmo após a exclusão das despesas relativas aos Restos a Pagar Cancelados.

CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)

Logo, ao se excluir a referida dedução, o gestor cumpriu
o mínimo constitucional na aplicação de recursos em
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme tabela a seguir:

Essa coluna identiﬁca o total de restos a pagar, inscritos
com disponibilidade ﬁnanceira em 31 de dezembro dos
exercícios anteriores ao exercício de referência e que foram cancelados no exercício de referência.
Os valores dos restos a pagar cancelados permanecem
vinculados ao ensino, conforme determina o art. 8º, parágrafo único, da LRF. Porém, não poderão ser considerados para ﬁns de cumprimento dos percentuais mínimos constitucionais, pois já compuseram o percentual de aplicação no exercício de inscrição dos mesmos.
Caso o ente possua controle sobre o cancelamento dos
Restos a Pagar que foram considerados no cumprimento do limite do seu respectivo ano de inscrição, deverá
informar apenas o valor cancelado que tenha causado
impacto nesse limite. Os dados necessários à comprovação da afetação ou não dos limites de exercícios anteriores deverão ser apresentados em nota de rodapé.
(grifo nosso)
Para veriﬁcar se houve ou não impacto nos limites dos
exercícios anteriores, realizei a dedução anualmente de
todos os restos a pagar cancelados e ﬁcou demonstrado que não houve impacto no limite, conforme tabela
a seguir:
Observa-se que em nenhum exercício referente aos canwww.tce.es.gov.br

Diante do disposto, não poderia ter sido deduzido o valor de R$ 170.292,56 concernentes ao cancelamento de
restos a pagar na apuração do limite constitucional.

Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
5.114.431,50
Receitas provenientes de transferências
22.622.908,98
Base de cálculo para aplicação na manuten- 27.737.340,48
ção e desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvi- 6.871.107,44
mento do ensino
(+) Cancelamento de Restos a Pagar
170.292,56
Novo valor aplicado na manutenção e de- 7.041.400,00
senvolvimento do ensino
% de aplicação
25,38%

Diante do exposto, afasto a irregularidade pelo cumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino no
percentual de 25,38%.
II.4.6 Restrição à atuação do sistema de controle interno inviabilizando a formulação do Parecer Conclusivo
sobre a presente Prestação de Contas Anual (Item 2.6
da ITR 175/2018)
Base Legal: Lei Municipal 873/2012, alterada pela Lei 924/2013; IN TCEES 34/2015 e Resolução TCEES
227/2011.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito ao enSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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vio parcial das documentações referentes à Prestação de
Contas da municipalidade à Controladoria, de modo que
inviabilizasse o sistema de controle interno emitir opinião acerca da referida prestação de contas.
Em sede de recurso, a recorrente ressaltou que em nenhum momento foi inviabilizado o trabalho da Controladoria, e que a qualquer momento poderia ser solicitado
documentos, relatórios, reuniões para realizar suas atividades, salientando que todos os procedimentos dentro
da Prefeitura eram transparentes.
A área técnica manteve seu posicionamento pela manutenção do indicativo de irregularidade, concluindo que
os argumentos trazidos pela recorrente não possibilitaram elidir a ocorrência da irregularidade em questão.
Pois bem.
Inicialmente é importante ressaltar que o controle interno tem um papel fundamental para auxiliar a Gestão Pública, de modo a prevenir, detectar ou corrigir possíveis
falhas ou desvios. Assim, o Controle Interno funciona como medidas que controlam a exatidão, conﬁabilidade e
integralidade dos dados contábeis, prevenindo práticas
antieconômica e fraudes; e tornando as operações mais
eﬁcientes e conﬁáveis.
A municipalidade ao não enviar a Prestação de Contas
em sua totalidade à controladoria para que fosse analisado, acabou restringindo à atuação do controle interno,
e por consequência, inviabilizou a formulação do parecer conclusivo, razão pela qual a controladoria se absteve em emitir opinião acerca de tais aspectos.
Todavia, analisando o Relatório e Parecer Conclusivo do
Sistema de Controle Interno (RELOCI), veriﬁquei que a
inviabilização para formular o parecer conclusivo não

seu deu somente pelo envio parcial das documentações
a Controladoria, mas pela ausência de proﬁssional competente do Sistema de Controle Interno para realizar a
análise na documentação, conforme transcrevo abaixo a
conclusão do referido relatório:
Portanto, cumpre-nos destacar, mais uma vez, que nosso entendimento sobre as demonstrações contábeis, balancetes e demais documentos que demandem conhecimento técnico contábil restringiu-se a conformação dos
arquivos e documentos recebidos informalmente pela Controladoria Geral (documentos aleatórios, separados e não sistematizados) que compõem a Prestação de
Contas Anual referente ao exercício 2015 às normas que
a regulamentam, não se constituindo em juízo de valor
quanto à adequação dos registros e demonstrações contábeis, balancetes ﬁnanceiros e orçamentários, bem como atendimento de orientações técnicas expedidas pela
Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista a ausência de habilitação proﬁssional/competência técnica desta Controladora Geral para realizar tal análise.
Isto posto, esta Controladoria Geral emite opinião de que
peças que integram a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2015 mostram-se formalmente ADEQUADAS ao texto das normas legais que a regulamentam, e, pelas razões acima explicitadas, nos abstemos de
omitir opinião sobre os demais registros e demonstrações contábeis, balancetes ﬁnanceiros e orçamentários e
demais documentos que demandem conhecimento técnico contábil, observando-se tão somente o cumprimento da legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, no que couber, no exercício de
referência da prestação de contas, já que não recebemos
a integra dos documentos e arquivos geradores das pewww.tce.es.gov.br

ças integrantes da Prestação de Contas Anual.
O artigo 70, caput, da CF/1988 diz que a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta
e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas,
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada
Poder.
Cumpre destacar ainda o artigo 74, inciso II, do mesmo
diploma legal:
Art. 74. Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a ﬁnalidade de:
[...]
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia e eﬁciência, da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
Ressalta-se que o envio das demonstrações contábeis
e demais documentos de acompanhamento da gestão
permite a apuração e correção de procedimentos adotados pelo gestor e sua equipe e por consequência, o aprimoramento e alcance dos ﬁns preﬁxados nos programas
de governo.
Do mesmo modo, a designação de servidor capacitado e
que detenha vínculo permanente com a administração
contribui para o desenvolvimento das atividades de controle, garantindo a continuidade dos serviços e a independência de atuação do setor de controle interno.
Entretanto, cabe destacar o fato de que o exercício ﬁnanSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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ceiro de 2015 é o primeiro para o qual se exigiu a apresentação do parecer conclusivo de controle interno. Desta feita, entendo que os municípios ainda estavam em fase de adaptação, razão pela qual deixo de considerar grave o indicativo de irregularidade em questão.
Diante do exposto, opino pela manutenção deste indicativo de irregularidade, destacando 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 art.
80, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
II.5 DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PARECER PRÉVIO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVA
Proporcionalidade e razoabilidade não são temas novos,
muito pelo contrário, já eram abordados pela ﬁlosoﬁa na
antiguidade. Aristóteles, ao tratar do sentido de equidade e suas respectivas relações com a justiça, deﬁniu que
o justo é uma espécie de termo proporcional:
Eis aí, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto
é o que viola a proporção. Desse modo, um dos termos
torna-se grande demais e o outro demasiado pequeno,
como realmente acontece na prática; porque o homem
que age injustamente tem excesso e o que é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom. [g.n.]
(Ética a Nicômaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo:
Nova Cultural, 1991, p. 103)
O Direito Constitucional contemporâneo debruçou-se
sobre o mesmo assunto que, para o doutrinador Uadi
Lammêgo Bulos, tem estatura constitucional e é um dos

cernes do devido processo legal, princípio cuja inteireza
abarca diversos quadrantes da ordem jurídica como o direito à liberdade e à propriedade:
O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou proibição de excesso é o vetor por meio do qual o intérprete
busca a adequação, a racionalidade, a idoneidade, a logicidade, o bom senso, a prudência e a moderação no ato
de compreender os textos normativos, eliminando o arbítrio e o abuso de poder.
Os americanos o qualiﬁcativo razoabilidade; os alemães,
proporcionalidade; os europeus, proibição de excesso.
Todos esses termos são apropriados, pois computam
ideia de prudência, sensatez, bom sendo, equilíbrio. Isso é o que interessa.
(Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 691.)
A ordem jurídica instaurada pela Constituição Federal de
1988, consagrou princípios explícitos e implícitos derivados do devido processo legal de que trata o art. 5º, LIV
da CF, entre os quais se encontram os princípios implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade:
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais.
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus
www.tce.es.gov.br

bens sem o devido processo legal; [g.n.]
Alinhada ao ordenamento pátrio, a Constituição do Estado do Espírito Santo também cuidou de direcionar a
atuação dos órgãos da Administração pública segundo
os mesmos princípios, fazendo-o, contudo, de maneira
expressa:
Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de
quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eﬁciência, ﬁnalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação [...]:
Fábio Medina Osório afasta qualquer margem de dúvida a respeito da aplicabilidade de tais princípios às diferentes searas de atuação administrativa, quando aﬁrma
que “um princípio ou postulado intimamente conectado
ao devido processo legal substancial é o da razoabilidade das leis, dos atos jurisdicionais e dos administrativos,
que preside, por certo, toda a atividade estatal sancionadora”. Para Medina, deve-se exigir um devido processo legal proporcional e razoável, pois são princípios complementares e indissociáveis. E mais:
A razoabilidade é princípio que decorre da adoção do
devido processo legal na ordem constitucional, eis que,
com efeito, ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, IIV).
[...]
Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui, do
modo mais amplo possível. Não se trata de pena privativa de liberdade. Uma restrição a direitos políticos não
é pena restritiva de liberdade, mas priva o agente do gozo de uma liberdade política, v.g., candidatar-se a cargos
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018

39

ATOS DO PLENÁRIO

públicos, ou a cargos eletivos, ou usufruir do direito-dever de voto. Uma sanção que proíbe alguém de contratar
com a Administração Pública, ou dela receber benefícios
ﬁscais ou creditícios, subvenções por determinado período, atinge sua liberdade de contratar e de participar da
vida negocial (g.n.).
(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 181)
Nesse mesmo sentido, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de
1999 tratou de ditar as diretrizes principiológicas a serem obedecidas pela Administração Pública, inclusive
quando sua atuação se der no âmbito administrativo
processual:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, ﬁnalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eﬁciência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a ﬁns de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oﬁcial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e ﬁns, vedada a imposição

de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;

cionalidade/razoabilidade, arrisca-se tolher outro legítimo direito, o de exercer qualquer trabalho, ofício ou proﬁssão, que é a básica garantia individual expressamente
assentada no inciso XIII, do art. 5º da Constituição Federal. Por isso:

IX - adoção de formas simples, suﬁcientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

É dever do aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado
Administração) veriﬁcar a natureza da conduta praticada
e o seu grau de reprovabilidade à luz dos princípios que
informam a atuação daqueles que se relacionam com a
Administração Pública ou que manejam recursos públicos.

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação
de alegações ﬁnais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar
sanções e nas situações de litígio;

(A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico disponível em www.direitodoestado.com.br. Nº 28,
novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 7,9)

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;

O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas publicado pela ATRICON – Associação e Membros
de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa deﬁne o princípio da proporcionalidade da seguinte forma:

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem
prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma
que melhor garanta o atendimento do ﬁm público a que
se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. [g.n.]
Como se percebe, a privação da liberdade deve ser interpretada de forma ampla, merecendo, então, a mesma
intensidade a privação de bens, na medida em que um
processo administrativo que visa aplicar multa ou impor
ressarcimento pode atingir os bens do indivíduo.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia decodiﬁcam outra questão relevante para os direitos
e garantias constitucionais. Eles asseveram que ao não
estabelecer seguro critério e devida apuração de proporwww.tce.es.gov.br

“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a sua primeira aparição na Ciência Jurídica. Ainda na primeira metade do século passado, os administrativistas perceberam que a defesa da boa ordem
da coisa pública, em especial quando se tratasse do exercício do Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora que não desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha ﬁgura de retórica cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração Pública não poderia utilizar um canhão para abater
um pequeno alvo. De lá para cá, o tema proporcionalidade sofre grande evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda em tempos recentes, cunhado alguns
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parâmetros para que, no caso concreto, fosse possível
avaliar a eventual desproporcionalidade de certos atos
administrativos.
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos três subprincípios de cuja conﬂuência depende
a aprovação no teste da proporcionalidade:
Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz exige relação de pertinência entre os meios escolhidos e os ﬁns colimados pela lei ou ato administrativo.
Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser
traduzido por uma sábia máxima popular: “dos males, o
menor!”. O que esse subprincípio investiga não é tanto a
necessidade dos ﬁns, porém e sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo Poder Público.
Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar em
favor daquela que afetar o menos possível os interesses
e as liberdades em jogo.
Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito:
A cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do
reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para atingir o ﬁm, contudo, ainda assim, desproporcionais
em relação ao custo-benefício.”
A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o objetivo central do princípio da proporcionalidade: os meios devem ser adequados para atingir o ﬁm.
Uma vez feitas as devidas considerações acerca da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao Administrativo Sancionador, conclui-se que a
adoção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na apreciação dos pareceres prévios emitidos
pelos tribunais de contas sobre as contas que os prefeitos devem anualmente é medida que se impõe por de-

corrência da ordem constitucional instaurada e do Estado Democrático de Direito.
O art. 31 da Constituição de 1988 – CF/88 dispõe que a
ﬁscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal,
na forma da lei e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer
prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para
a aprovação de emendas à Constituição, concedendo um
elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. Nesse sentido, vale conferir a lição de Antônio Carlos Doogal de Andrada e Laura Correa de Barros na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Belo
Horizonte: v. 77, no 4, ano XXVIII, 2010).
A regra constitucional é cristalina ao determinar que não
há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes haver
a opinião especializada do respectivo Tribunal de Contas
por meio da emissão do parecer prévio.
O parecer prévio sobre as contas de governo avalia o
cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis
de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e despesas
www.tce.es.gov.br

com pessoal.
Na apreciação das contas de governo, como se percebe, temas muito variados e de pesos diferentes no âmbito das ﬁnanças públicas são avaliados pelos tribunais
de contas que, inexoravelmente, se manifestam pela sua
“aprovação”, “aprovação com ressalvas” ou “rejeição”.
As contas rejeitadas, todavia, têm potencial ofensivo na
esfera jurídica de quem as prestou, podendo servir de
base, por exemplo, para o indeferimento de candidatura pela Justiça Eleitoral. Por isso, quando o amplo leque
de assuntos ligados à administração pública municipal
é avaliado na emissão dos pareceres prévios das contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, se faz indispensável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
O art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março
de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado)
estabelece que na ﬁscalização e no julgamento de contas que lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eﬁciência, a
eﬁcácia, a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão, das despesas deles decorrentes, bem como da aplicação de subvenção e da renúncia
de receitas.
O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II,
a emissão do parecer prévio pela aprovação das contas
com ressalva, quando ﬁcar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual
não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal
de Contas.
A meu ver, esta é a interpretação correta para o caso conSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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creto, pois somente uma análise ponderada do conjunto das informações acima analisadas, permitirá que este
Tribunal decida de forma proporcional, razoável e justa.
Sendo assim, da análise detida dos autos, pude veriﬁcar:
(i) a conﬁrmação de inconsistências contábeis não causadoras de danos ao erário; (ii) que o caráter formal das irregularidades as tornam suscetíveis de correção, portanto são elas sanáveis; (iii) que o déﬁcit orçamentário apurado pode ser considerado passível de ressalvas, diante da severa crise econômica brasileira no exercício sob
análise e mediante os comprovados esforços ﬁscais realizados pela municipalidade (iv) que a ênfase dada a gestão ﬁscal merece destaque e por isso os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados
nessa apreciação.
Em se tratando de contas de governo, a análise desta
Corte deve estar voltada para a conduta do Chefe do Executivo na condução da gestão ﬁscal do Ente, vista de maneira global. Nesse sentido, mostra-se valiosa a lição de
José de Ribamar Caldas Furtado:
Tratando-se de exame de contas de governo o que deve
ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no exercício das funções políticas de planejamento, organização,
direção e controle das políticas públicas idealizadas na
concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), que
foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em
favor do exame da eﬁcácia, eﬁciência e efetividade das
ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do Executivo, que se reﬂete no resultado
da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial.

(Direito Financeiro. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
p. 609).
Nesse contexto, mesmo que tenham sido identiﬁcadas
falhas de natureza essencialmente formais, cumpre observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente sob o ângulo do subprincípio da insigniﬁcância, de maior utilização no ramo do Direito Penal, mas também aplicável a outras esferas jurídicas, notadamente na defesa de direitos fundamentais da pessoa humana.
Tal corolário ganha relevo na análise individualizada do
caso concreto quando é dever do aplicador do Direito
ponderar as circunstâncias em torno do fato, a natureza do evento, a vida pregressa do agente e outras particularidades que circundam a realidade sob exame, inclusive, avaliar a questão segundo juízo de oportunidade e conveniência conectados à relação custo-benefício
do processo punitivo. É o que ensina Fábio Medina Osório em seu Direito Administrativo Sancionador (op. cit.
p. 201 e 203).
O autor lembra que, para a imposição da sanção ou de
qualquer consequência jurídica, não basta a mera compreensão do fato como norma hipoteticamente violada,
limitando-se a atuação sancionadora ao registro da infração, sendo este apenas o primeiro passo, exigindo-se do
órgão judicante, ir além:
Lembre-se que a tipiﬁcação formal é apenas um primeiro passo no enquadramento da conduta do agente, fruto, via de regra, de uma leitura preliminar do texto legal,
na perspectiva de incidência da norma. Necessário, ainda, veriﬁcar a adequação material de sua conduta à norma proibitiva, o que pressupõe valorações mais profundas, exame de particularidades comportamentais, cirwww.tce.es.gov.br

cunstâncias concretas, causas e motivações especíﬁcas e
relevantes do agir humano, fatores sociais complexos e
inﬂuentes no resultado, enﬁm, um conjunto interminável de circunstâncias. Logo, a tipicidade formal é uma espécie de estágio preliminar no raciocínio jurídico da decisão, não o estágio deﬁnitivo.
[...] Todo tipo sancionador é formulado, no plano legislativo, in abstracto, sem levar em linha de conta fatores
complexos e múltiplos que podem aparecer nos casos
concretos. Descreve-se a conduta proibida com suporte em um juízo abstrato, valorativo de pautas comportamentais básicas, levando em conta padrões de conduta
abstratos. Sem embargo, a ocorrência efetiva da conduta no mundo real torna imperioso o exame das particularidades do caso concreto, daí emergindo a possibilidade de uma real conduta que não ofenda, de fato, o bem
juridicamente protegido.
(op. cit. p. 205)
Com o exposto, pretende-se demonstrar que a imposição de sanção ou de consequências jurídicas prejudiciais
ao gestor depende da observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como independe
da identiﬁcação da tipicidade formal, devendo superá-la, pois a reação deve se dar em face da ofensa ao bem
jurídico tutelado, no caso a gestão ﬁscal, orçamentária
e ﬁnanceira, ultrapassando o exame da forma por si só.
Ao assim agir, será “possível restringir a dureza das leis
abstratas, interpretando-as em conformidade com a ordem constitucional” (idem, p. 206-207):
Tratar o princípio da proporcionalidade, como se vê, ainda que implique um mergulho em universo bastante indeterminado de conceitos e até de valores, não pode
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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traduzir arbítrio judicial ou administrativo. [...]
II.6 – QUADRO RESUMIDO DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as ﬁnanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que,
ao ﬁnal de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
A contabilidade pública no Brasil vem passando por signiﬁcativas transformações, que ao longo do tempo aperfeiçoou o regime de disciplina ﬁscal, tendo como marcos históricos os seguintes eventos: (i) a edição da Lei no
4.320/64; (ii) da LRF e da Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo de convergência das
práticas de contabilidade ao setor público brasileiro às
normas internacionais de contabilidade; e (iv) a edição
da Lei da Transparência.
No tocante ao controle externo, embora a Constituição
Federal de 1988 tenha destacado como primeira competência atribuída aos tribunais de contas a apreciação
das contas prestadas anualmente pelos chefes do Executivo mediante parecer prévio, foi a partir da LRF que ele
ganhou contornos operacionais para garantir o cumprimento da responsabilidade da gestão ﬁscal, cujas disposições criam obrigações por meio de instrumentos como
o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos de Metas Fiscais, Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório
de Gestão Fiscal constantes do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Outras importantes iniciativas foram
o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público –
PCASP elaborados pela STN.

A LRF disciplinou normas ligadas às ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal. Com objetivo de promover o equilíbrio intertemporal das contas públicas, instituiu condições e limites para despesas
obrigatórias de caráter continuado, despesas com pessoal, despesas com seguridade social, dívida pública, operações de crédito, garantias, restos a pagar e preservação do patrimônio público.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podem-se extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
Os dados acima demonstram que o município obteve superávit ﬁnanceiro para abertura de créditos adicionais
orçamentários no exercício subsequente no valor de R$
4.248.612,46.
Quanto ao resultado negativo na execução orçamentária, as despesas empenhadas suplantaram as receitas arrecadas no exercício de 2015, apresentando um déﬁcit
orçamentário de R$ 9.824.966,10, que não foi absolvido pelo superávit ﬁnanceiro não vinculado do exercício
anterior de R$ 4.017.328,83 (Análise constante no item
II.4.2 deste voto).
Com relação ao resultado ﬁnanceiro negativo, este demonstra que houve mais saídas de recursos que entradas, apresentando uma diminuição no caixa de R$
28.485.756,19 para R$ 21.925.117,18 (Balanço Financeiro – Item 6 do RT 11/2017).
Quanto ao resultado patrimonial negativo, este demonstra apenas que houve uma maior variação patrimonial
diminutiva que variações patrimoniais aumentativas.
Essas alterações quantitativas, decorrem de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, prowww.tce.es.gov.br

vocam alterações nos elementos patrimoniais, reﬂetindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.
No que se refere ao descumprimento do limite legal com
Despesa com Pessoal – Poder Executivo, cumpre destacar que o artigo 66 da LRF duplica o prazo de retorno
ao limite no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou
estadual. O marco inicial de descumprimento data de
31/12/2015 e, considerando o crescimento negativo do
PIB em 2015, o prazo de recondução ao limite legal encerrou-se em 30/04/2017.
Percebe-se que a própria lei que limita, também concede um prazo para que o excesso de gastos com pessoal
seja eliminado posteriormente. Dito isso, procedeu-se à
análise do demonstrativo enviado a esta Corte de Contas, via LRFWEB no 1º e 2º semestre de 2016, a ﬁm de se
veriﬁcar o cumprimento do mandamento exposto no artigo 23 da LRF.
Assim foi possível constatar que a prefeitura de Fundão,
baseando-se nos dados encaminhados pela LRFWEB, retornou ao limite de gastos no primeiro (52,99%) e segundo (49,29%) semestres de 2016, estando abaixo do limite legal interposto pela LRF.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Fundão, sob a responsabilidade
da Sra. Maria Dulce Rudio Soares, Prefeita Municipal, referente ao exercício de 2015, atendeu em sua plenitude
os aspectos legais e os pilares da LRF.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo exposto, divergindo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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TO para que este Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
apresentado, por atender aos pressupostos de admissibilidade.
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração para afastar as seguintes irregularidades:
1.2.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO
quanto à limitação de empenho;
1.2.2 Ausência de transparência por não segregar os
Restos a Pagar Processados dos Restos a Pagar Não Processados no Anexo XVII da Lei 4.320/64;
1.2.3 Inscrições de Restos a Pagar Não Processados sem
Disponibilidade Financeira suﬁciente para pagamento;
1.2.4 Aplicação de recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino abaixo do Limite Mínimo Constitucional.
1.3 MANTER as seguintes irregularidades, sem condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
1.3.1 Restrição à atuação do sistema de controle interno inviabilizando a formulação do Parecer Conclusivo
sobre a presente Prestação de Contas Anual.
1.3.2 Apuração de déﬁcit orçamentário evidenciando

desequilíbrio das contas públicas.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presi-

1.4 REFORMAR o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas da Prefeitura de Fundão, no exercício de 2015,
sob responsabilidade da senhora Maria Dulce Rudio
Soares, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.

dente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),

1.5 DETERMINAR, à gestão do Município de Fundão,
com base no artigo 206, § 2º do RITCEES, que:

tas.

1.5.1 Encaminhe ao setor de controle interno todas as
demonstrações contábeis e demais documentos necessários para assegurar as rotinas, procedimentos e métodos de controle contábil, ﬁnanceiro, orçamentário, operacional e patrimonial impostos pelos artigos 70 e 74 da
Constituição Federal de 1988;
1.5.2 Adote as providencias administrativas necessárias
a ﬁm de designar servidor efetivo nomeado para o cargo especíﬁco de controle interno ou servidor de carreira
que detenha as habilidades necessárias para o exercício
das funções constitucionais previstas nos artigos 70 e 74
da Constituição Federal de 1988, no prazo de 12 meses,
a contar da publicação deste parecer prévio.
1.6 Dar CIÊNCIA a recorrente do teor da decisão tomada
por este Tribunal.
1.7 ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria, parcialmente vencido conselheiro que
deu provimento parcial, mas manteve a rejeição, acompanhando os pareceres técnico e ministerial.
3. Data da Sessão: 11/09/2018 - 31ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud FreiCONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 20/11/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

4. Especiﬁcação do quórum:
www.tce.es.gov.br
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ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-1205/2018 – PLENÁRIO
Processos: 10335/2016-6, 06748/2015-6, 01882/2012-2
Classiﬁcação: Pedido de Revisão
UG: IPS - Instituto de Previdência Dos Servidores do Município de Serra
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Requerente: SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO
PEDIDO DE REVISÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC
209/2015 PLENÁRIO – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA – CONHECIMENTO – PROVIMENTO – REFORMAR ACORDÃO TC
209/2015 PLENÁRIO – JULGAR REGULARES AS CONTAS
DE SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO – DETERMINAÇÕES
- ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Revisão interposto pelo
senhor Severino Alves da Silva Filho, em face do Acórdão TC-209/2015 – Plenário, proferido nos autos do processo TC 1882/2012, que julgou irregulares as contas do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município da

Serra relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2011, sob a responsabilidade do Autor:

tar de pretensão punitiva e ser esta a legislação vigente
à época dos fatos;

ACÓRDÃO TC-209/2015

4. Determinar ao atual gestor que: a) Cumpra as disposições contidas na NBC T16.5 (Resolução CFC Nº.
1.132/08), observando os procedimentos técnico-contábeis de lançamentos contábeis e adote outras medidas
necessárias ao saneamento da irregularidade 3.1.2.1 referente a “Provisão para Perdas em Investimentos”, explicitadas em notas explicativas na próxima prestação de
contas anual, evitando divergências nos demonstrativos
contábeis posteriores ao exercício em análise; e b) Na
próxima prestação de contas anual apresente a lei municipal que implementou o plano de amortização do déﬁcit atuarial, observando o dispositivo da Portaria MPS nº
403/2008, que condiciona a execução atuarial a existência da norma legal;

EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2011) - 1)
CONTAS IRREGULARES – 2) MULTA - 3) DETERMINAÇÕES
- 4) ARQUIVAR.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1882/2012, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezessete de março de dois mil e
quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar irregulares as contas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, de responsabilidade dos senhores Severino Alves da Silva Filho e Luiz
Carlos de Amorim, relativas ao exercício de 2011, tendo
em vista as seguintes irregularidades:
a) não atendimento ao termo de Notiﬁcação para apresentar cópia da lei que aprovou o plano de amortização
contabilizado em 2011;
b) ausência de evidenciação do saldo no Balanço Patrimonial da conta constituída e registrada irregularmente
no Balanço Financeiro como despesa efetiva no exercício de 2011 sob o título de “Provisão para Perdas em Investimentos”;
2. Aplicar multa individual aos senhores Severino Alves
da Silva Filho e Luiz Carlos de Amorim, no valor correspondente a 5.000 (cinco 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 trawww.tce.es.gov.br

5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
[...]”
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas que, por meio da Instrução Técnica de Pedido de Revisão 0009/2018, opinou
pelo CONHECIMENTO do Pedido de Revisão em apreço,
para no mérito reconhecer a PROCEDÊNCIA do pedido.
No mesmo sentido o Ministério Público de Contas, em
manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer Ministerial
2732/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
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 de Pedido de Revisão 0009/2018, abaixo transcrita.
“[...]

do.
Ainda nessa linha, no caso concreto, se teria a propositura de um meio impugnativo antes mesmo de iniciado
o termo a quo para tal, o que não encontraria óbice ao
conhecimento do recurso sob o enfoque da tempestividade.

2. ANALISE DE ADMISSIBILIDADE - DOS PRESSUPOSTOS
RECURSAIS

Estatui o art. 218. §, 4º, do CPC aqui invocado pela subsidiariedade emanada do art.70 da Lei Complementar
621/2012;

A parte é capaz, possui interesse e legitimidade para a
propositura.

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

Relativamente a tempestividade, tem-se que o presente
Pedido de Revisão foi protocolizado no dia 01/12/2016,
sendo que o acórdão cuja postulação de desconstituição é pretendida teve sua leitura na sessão do dia
28/04/2015 e sua notiﬁcação no Diário Oﬁcial Eletrônico
se deu em 05 de maio de 2015.

§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes
do termo inicial do prazo.

Conquanto não se tenha emissão de certidão de trânsito em julgado no processo 1882/2012, conclui-se que a
decisão prolatada naqueles autos já transitou em julgado, considerando em uma primeira linha de abordagem
o não conhecimento do Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão (TC 209/2015) prolatado
nesse processo e a inexistência de embargos de declaração ou agravo em face desta decisão, inclusive aqueles
passíveis de serem propostos pelo MPC.
Assim, para os que se ﬁliam a tese de que o trânsito em
julgado só se daria após o esgotamento do prazo para
manejo de todos os recursos possíveis, nas hipóteses em
que houvesse a efetiva interposição, ainda que não conhecidos, somente após se ﬁndar o prazo para o último
apelo para ambas as partes, se falaria em trânsito julga-

Para os que entendem que uma vez não conhecido o Recurso de Reconsideração e inerte a parte quanto às interposições de agravo e embargos de declaração, o trânsito em julgado teria se veriﬁcado na data da Publicação do Acórdão de piso (caráter declaratório), já que não
manejados naquela ocasião agravo ou embargos de declaração por requerente e MPC, também não haveria diﬁculdades de se perceber que o expediente atende ao
prazo legal para impetração do pedido revisional, já que
a ação rescindenda teria sido movida antes mesmo de 1
ano após o trânsito em Julgado.
Nesse diapasão, considerando o prazo de 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão deﬁnitiva em processo de prestação ou tomada de contas, para manejo
do Pedido de Revisão (art.171 da LC 621/2012), tem-se o
mesmo como tempestivo, com qualquer linha interpretativa que se adote para ﬁns de perscrutar a coisa julgada.
No tocante ao cabimento, o requerente funda suas rawww.tce.es.gov.br

zões nos incisos III e IV do art. 421 da Resolução TC
261/2013.
Ou seja, em falsidade ou insuﬁciência da prova produzida na qual se tenha fundamentado o acórdão recorrido e superveniência de documentos com eﬁcácia sobre
a prova produzida,
Atente-se que os motivos de um julgamento irregular,
portanto proferido em desfavor aos interesses do peticionante foram o não atendimento ao termo de notiﬁcação para apresentar cópia da lei que aprovou o plano de amortização contabilizado em 2011 e a ausência
de evidenciação do saldo no Balanço Patrimonial da conta constituída e registrada irregularmente no Balanço Financeiro como despesa efetiva do exercício de 2011, sob
o título de “ Provisão para Perdas em Investimentos. ”
Importante destacar, inicialmente, que o Pedido de Revisão, tal qual a Ação Rescisória no Processo Civil, busca
corrigir eventuais equívocos, só identiﬁcados posteriormente, que maculam o ato decisório e comprometem a
lisura da prestação jurisdicional. Não se presta a discutir a justiça da decisão proferida, nem a valoração ou interpretação, pelos julgadores, das provas dos autos. Trata-se da identiﬁcação de um possível engano, que contaminou todo o julgamento e, exatamente por isso, deve ser reparado, ainda que já tenha ocorrido o trânsito
em julgado.
Assim, no Pedido de Revisão a questão conﬂituosa, ou
mérito, não coincide com a lide principal, porque não
mais se permite rediscutir os fatos e provas já debatidos
e sopesados quando do julgamento da causa. O cerne do
instrumento processual gira em torno da ocorrência de
um engano: pela ocorrência de erro de cálculo; pelo total desprezo à literalidade da lei; pela falsidade ou insuﬁSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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ciência dos documentos nos quais se fundamentou a decisão; e pela superveniência de documentos novos capazes de inﬂuenciar nas provas já consideradas.
Também é a partir da possibilidade de ocorrência de
uma ou algumas das situações anteriormente descritas
que se veriﬁca a admissibilidade da peça revisional: se é
cabível e adequada à hipótese dos autos.
Percebe-se, dessa forma, que há uma linha muito tênue
entre a análise do pressuposto processual de adequação
e a do próprio mérito do Pedido de Revisão, já que ambas perpassam pelos mesmos fundamentos. Entretanto,
na primeira, basta a simples possibilidade de ocorrência
para que o instrumento esteja adequado (atendidos os
demais requisitos de admissibilidade); já na segunda, a
análise é exauriente, atestando se, de fato, as alegações
do postulante merecem prosperar
Nessa perspectiva, entende-se que a juntada de documento dando conta da exoneração do requerente em
15 de março de 2011 (bem antes de ﬁndo o exercício ﬁnanceiro, assim como precedendo em muito também ao
prazo para apresentação da prestação de contas do exercício sob análise), é motivo ensejador em um juízo meramente perfunctório para que se conheça da postulação.
3. DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
Inicia-se a análise dos argumentos recursais promovendo a inversão da ordem em que foram dispostos na peça revisional, por se entender que o segundo argumento é mais abrangente que aquele que visa à elisão da irregularidade que diz respeito ao não atendimento pelo
requerente do termo de notiﬁcação para apresentar cópia da Lei que aprovou o plano de amortização contabilizado em 2011.

Dessa forma, passa-se a enfrentar as razões do recurso
que visam à elisão da irregularidade consubstanciada no
acórdão, intitulada “ Ausência de evidenciação do saldo
no Balanço Patrimonial de conta constituída e registrada irregularmente no Balanço Financeiro como despesa
efetiva no exercício de 2011 sob o título “ Provisão para
Perdas em Investimentos”.
Em linhas gerais o requerente alega sua ilegitimidade
passiva para responder pela presente irregularidade,
uma vez que que a confecção das peças eivadas de vícios
teria sido produzida em data posterior à sua exoneração,
ocorrida em 15/03/2011 (anexa cópias dos decretos de
nomeação e exoneração do cargo em comissão de Presidente do IPS).
De fato, é inconcebível se imputar responsabilidade ao
gestor por evento que só se materializa no ﬁnal do exercício, quando o mesmo não possuía mais há algum tempo, qualquer relação com o órgão jurisdicionado.
Não há nessa perspectiva o requisito da exigibilidade para se imputar ao requerente a prática de irregularidade
que só se consumaria em momento futuro ao à sua desvinculação do Instituto de Previdência dos Servidores da
Serra.
Somente obrigações e deveres cujos prazos legais e infra
legais vencessem até o seu desligamento da autarquia
poderiam lhes ser imputadas.
Assim sendo, conquanto o requerente apresente em seu
socorro o argumento que não domina a ciência contábil e julgados que defendem a obrigatoriedade do gestor
somente estar jungido ao dever de reparação patrimonial quando causar dano, tem-se que o simples fato de
não ser mais o gestor do Instituto por ocasião do fechawww.tce.es.gov.br

mento dos balanços elide sua responsabilidade.
Esclarecendo, contudo, que o fato de não dominar a seara contábil não teria esse condão, pois assume o ônus
com a aceitação do múnus público e que os julgados não
discrepam do entendimento da Corte de Contas, havendo possível confusão do requerente entre a imposição
de sanção pecuniária (que efetivamente ocorreu) e o a
obrigação de ressarcir o dano causado ao erário (do que
não cogitou a decisão rescindenda).
Nesses termos, sugere-se o afastamento da irregularidade. [g.n.]
Há estreita ligação entre a causa de elisão da irregularidade supra e a análise do item que diz respeito ao não
atendimento ao termo de notiﬁcação para apresentar
cópia da lei que aprovou o plano de amortização contabilizado em 2011.
Preliminarmente, o recorrente invoca a edição da Lei
Municipal 3353/2009, art. 52, que ao seu julgar convolaria em regular a imputação ora analisada.
Impende que se proponha uma ligeira correção de rota.
Como presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra competia ao requerente
elaborar um estudo atuarial e propor um anteprojeto de
lei, cujo conteúdo abrangeria o plano de amortização,
sugerindo ao Chefe do Executivo local a edição de projeto de lei a ser enviado ao legislativo para escoimar as
distorções existentes com estabelecimento de novas alíquotas, a ﬁm de combater os déﬁcits do sistema.
Dessa forma, por se tratar de matéria afeta ao processo legislativo, difícil estabelecer qual prazo seria razoável
assinalar para que o gestor da autarquia apresentasse ao
Executivo a proposição de modiﬁcação.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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À míngua de qualquer norma, entende-se que o prazo a
ser utilizado como baliza para se exigir o cumprimento
da adoção de medidas efetivas por parte do mandatário
do Instituto de previdência, deva ser o mesmo que o Ministério da Previdência Social estabelece para apresentação do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (um dos documentos necessários à obtenção do Certiﬁcado de Regularidade Previdenciária e extraído do Estudo Atuarial, que por sua vez contém o plano de amortização).
Ou seja, até 31 de março de cada ano, consoante disposto no art. 5º, XVI, b, §, 6º, I, da Portaria 204/2008 do Ministério de Previdência Social:
Art. 5º. A SPS, quando da emissão do CRP, examinará o
cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos critérios e das exigências abaixo relativas aos
Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS:
XVI - encaminhamento à SPS, dos seguintes documentos:
b) Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial DRAA;.
§ 6º Os documentos e informações previstos no inciso
XVI do caput, alíneas “b” a “i”, serão encaminhados na
forma e conteúdo deﬁnidos pela Secretaria de Previdência, conforme divulgado no endereço eletrônico da Previdência Social na rede mundial de computadores - Internet, nos seguintes prazos: (Redação dada pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017)
I - o DRAA, previsto na alínea “b”, até o dia 31 de março
de cada exercício; (Redação dada pela Portaria MPS nº
83, de 18/03/2009)
Nesse contexto, assim como na irregularidade analisada

anteriormente, não seria exigível do requerente a apresentação do referido plano de amortização (parte integrante do estudo atuarial) antes de 31 de março de 2011.

mos o entendimento técnico e do Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte deliberação que submeto a sua consideração.

Considerando sua exoneração em 15/03/2011, não há
como se lhe imputar responsabilidade por fato ou ato
não praticado cujo termo ainda não se veriﬁcou.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Sugere-se o afastamento da irregularidade. [g.n.]
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se pelo conhecimento do presente Pedido de Revisão, para no mérito reconhecer a
inexistência de irregularidade praticada pelo peticionante, julgando procedente o pleito, sugerindo ainda, por
se tratar de contas de caráter obrigatório (anuais), que
sejam as mesmas julgadas regulares com quitação, afastando-se por óbvio a sanção pecuniária imposta.
Vitória, 13 de junho de 2018.
[...]”
Em sequência o Ministério Público de Contas emitiu o
Parecer Ministerial 2732/2018:
“[...] O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, anui aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica de Pedido de Revisão 9/2018 (ﬂs.60/67), de lavra do Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas -NRC,
[...]
Vitória, 25 de junho de 2018
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas”
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os terwww.tce.es.gov.br

Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER do Pedido de Revisão interposto pelo
Sr. Severino Alves da Silva Filho em face do Acórdão TC
209/2015;
1.2 DAR PROVIMENTO AO PEDIDO, reformando-se o
Acórdão TC 209/2015, tão somente em relação ao Sr. Severino Alves da Silva Filho, nos seguintes termos:
1.2.1 JULGAR REGULARES as contas do senhor Severino Alves da Silva Filho frente ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra no exercício
de 2011, 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;
1.2.2 JULGAR IRREGULARES as contas do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município da Serra, de
responsabilidade do senhor Luiz Carlos de Amorim, relativas ao exercício de 2011, tendo em vista as seguintes
irregularidades:
1.2.2.1 não atendimento ao termo de Notiﬁcação para
apresentar cópia da lei que aprovou o plano de amortização contabilizado em 2011;
1.2.2.2 ausência de evidenciação do saldo no Balanço
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Patrimonial da conta constituída e registrada irregularmente no Balanço Financeiro como despesa efetiva no
exercício de 2011 sob o título de “Provisão para Perdas
em Investimentos”;
1.2.3 APLICAR MULTA ao senhor Luiz Carlos de Amorim,
no valor correspondente a 5.000 (cinco mil) VRTE, 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;
1.2.4 DETERMINAR ao atual gestor que:
1.2.4.1 Cumpra as disposições contidas na NBC T16.5
(Resolução CFC Nº. 1.132/08), observando os procedimentos técnico-contábeis de lançamentos contábeis e
adote outras medidas necessárias ao saneamento da irregularidade 3.1.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva ITC
9290/2012 (TC 1882/2012) referente a “Provisão para
Perdas em Investimentos”, explicitadas em notas explicativas na próxima prestação de contas anual, evitando
divergências nos demonstrativos contábeis posteriores
ao exercício em análise; e
1.2.4.2 Na próxima prestação de contas anual apresente
a lei municipal que implementou o plano de amortização
do déﬁcit atuarial, observando o dispositivo da Portaria
MPS nº 403/2008, que condiciona a execução atuarial a
existência da norma legal;
1.3 DAR CIÊNCIA ao impetrante da presente decisão;
1.4 ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/09/2018 - 31ª Sessão Ordinária do

Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
www.tce.es.gov.br

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1206/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08762/2017-6, 02461/2017-2, 08751/2015-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: MAXIMIANO FEITOSA DA MATA
Interessado: ALINE OLIVEIRA AGUIAR, ROSA MARIA CRIVILIN, JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA
Procuradores: BRUNO DALL ORTO MARQUES (OAB:
8288-ES), FELIPE ABDEL MALEK VILETE FREIRE (OAB:
18994-ES), GUSTAVO VARELLA CABRAL (OAB: 5879ES), HENRIQUE ZUMAK MOREIRA (OAB: 22177-ES), RAFAEL FEITOSA DA MATA (OAB: 19772- ES), VARELLA,
DALLORTO & MALEK ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:
07.325.861/0001-99)
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
139/2017 PLENÁRIO – CONHECER – NÃO PROVIMENTO
- CIÊNCIA AO RECORRENTE E AOS INTERESSADOS - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versa o presente processo de Pedido de Reexame interposto pelo senhor Maximiano Feitosa Da Mata, ex Secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana do
Município de Vitória, em face do Acórdão TC 139/2017 Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Plenário, inserto no Processo TC 8751/2015, que considerou procedente os atos representados e cominou multa aos recorrente, nos seguintes termos:
AC Ó R D ÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC8751/2015, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de fevereiro de dois mil
e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar procedente a presente representação, nos termos que dispõe o artigo 95, II, c/c o artigo 99, § 2º, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em
vista o reconhecimento da irregularidade - Utilização Indevida de Recursos da COSIP – Contribuição Para Custeio
de Serviço de Iluminação Pública para Atender Despesas
com Reforço de Iluminação Pública do Carnaval de 2014
e 2015 (item III.1 do voto do relator);
2. Acolher a ilegitimidade passiva arguida pelas Srªs. Aline Oliveira Aguiar de França Rosa Maria Crivillin, afastando-lhes a responsabilização apontada, em razão dos
argumentos e fundamentação contidos novo todo relator–item II;
3. Rejeitar a ilegitimidade passiva arguida pelo Sr. Maximiano Feitosa da Matta, em razão dos argumentos e fundamentação contidos no voto do relator – item II;
4. Não acolher as justiﬁcativas de defesa dos Srs. Maximiano Feitosa da Matta e José Eduardo de Souza Oliveira, aplicando-lhes, na forma do art. 135, II, da Lei Complementar 621/12, multa individual de R$5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência do uso indevido dos recursos da COSIP, na forma fundamentada no voto do rela-

tor–item III.1;
5. Determinar à atual administração da Prefeitura Municipal de Vitória, para que promova, até o ﬁnal deste exercício ﬁnanceiro, a transferência à conta especíﬁca da COSIP, dos valores dispendidos no pagamento dos serviços
e dos materiais direcionados à iluminação do Sambão do
Povo e entornos, relativamente aos contratos 41/2014
e 01/2015.
6. Dar ciência ao Representante;
7. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicados, 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. [...]”
Diante da interposição do presente Recurso de Reconsideração o Nucleo de Recursos e Consultas elaborou a
Instrução Técnica de Recursos 207/2018 que opinou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pela negativa
de provimento:
Mediante o Parecer Ministerial 3545/2018, o Excelentíssimo Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliviera corroborou integralmente o entendimento da área
técnica.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Entendo deva ser conhecido o presente recurso – autuado como recurso de reconsideração, considerando as
condições de admissibilidade, visto que o expediente é
www.tce.es.gov.br

tempestivo, a parte é capaz, possui interesse e legitimidade processual. No mérito, tomo como razão de decidir
a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recursos 207/2018, in verbis:
“[...]
2. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do Recurso de Reconsideração, observa-se que a parte é capaz e
possui interesse e legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, veriﬁca-se, de acordo
com o Despacho nº 70577/2017-3, da Secretaria Geral das Sessões – SGS, que a notiﬁcação do Acórdão
TC 1002/2017-Plenário, prolatado no processo TC
2.461/2017 (Embargos de Declaração), interposto em
face do Acórdão 139/2017 (TC 8751/2015), foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em
09/10/2017, considerando-se publicada em 10/10/2017,
nos termos dos artigos 62 e 66, Parágrafo único, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012 e artigo 5º da Resolução TC nº 262/2013. Assim, tendo sido o Recurso
protocolizado neste Tribunal, em 09/11/2017, considera-o tempestivo.
Opina-se, portanto, pelo conhecimento do Recurso.
ANÁLISE DAS RAZÕES DO RECURSO
O recorrente interpôs o presente recurso face a seguinte irregularidade mantida no Acórdão TC 139/5217 - Plenário:
3.1 Utilizar recursos vinculados à COSIP – contribuição
para custeio de serviço de Iluminação Pública, para atender despesas com reforço de iluminação Pública do carnaval de 2014 e 2015
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Visando afastar a mencionada irregularidade, em suas
razões recursais o recorrente expõem as mesmas argumentações apresentadas em suas alegações de defesa e
nas dos outros responsáveis, quais sejam:
A iluminação não se aplicou exclusivamente à área do
Sambão do Povo, mas sim ao Centro de Vitória e demais
localidades, beneﬁciando todos os cidadãos que transitam aqueles locais, visto que são vias de uso comum, de
livre acesso, domínio público e de responsabilidade do
Município de Vitória, ES;
Por ser uma cidade dinâmica, Vitória merece uma iluminação em pontos novos e ﬂexíveis, conforme períodos
e locais onde a circulação de munícipes será considerada ampliada;
Acrescenta que o “Sambão do Povo” é uma via pública,
local que possui escolas, ponto ﬁnal de ônibus, área em
que o Município oferece cursos à população e que funciona em todas as épocas do ano.
Os equipamentos utilizados no período do desﬁle também foram empregados em outras áreas/projetos da cidade, como reforço em praças públicas, em campos de
futebol em áreas públicas das comunidades e nas próprias vias, como na Av. Jerônimo Monteiro e Praça Costa
Pereira, locais onde a iluminação foi mantida.
O procedimento licitatório passou por diversos setores,
que não apontaram qualquer possível irregularidade na
dotação reservada;
Invocando a segurança jurídica, aduz que diversas licitações anteriores para o mesmo objeto teriam utilizado a
mesma dotação e esta Corte além de ter julgado as contas regulares, não impediu que a Administração Pública
realizasse novos procedimentos licitatórios com a mes-

ma dotação, mesmo ante o questionamento havido no
Pregão n.º 514/2014.
Entende que o Pregão n.º 514/2014 é semelhante aos
dos autos, visto que a matéria de discussão seria a mesmo, qual seja, a legalidade da destinação de recursos
oriundos da COSIP, não podendo ser afastada por não
ter ocorrido a efetiva aplicação dos recursos.
Assim, argumenta que houve uma mudança de entendimento por essa Corte de Contas, e, portanto, que os efeitos da decisão ora proferida deveriam ser modulados em
atenção à segurança jurídica.
Ao ﬁnal, solicita a minoração do valor da multa ao recorrente arbitrado, visto as seguintes considerações:
Ausência de má fé, por ter entendido pela legalidade da
aplicação dos recursos, em razão de estar respaldado
pelo corpo técnico, bem como pelas práticas anteriores
sem qualquer questionamento;
Ausência de prejuízo ao erário, uma vez que os recursos foram aplicados beneﬁciando a todos os munícipes;
além de que o valor da multa,
Análise.
A irregularidade mantida no Acórdão ora recorrido versa
sobre a utilização ilegal dos recursos da COSIP com despesas de iluminação no Sambão do Povo e ao redor para
o evento do carnaval de 2014 e 2015.
A contribuição para custeio de iluminação pública (COSIP) foi inserida na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 39, de 19 de dezembro de 2002, que
acrescentou o artigo 149-A ao texto da Carta Magna,
com a seguinte redação:
Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão
www.tce.es.gov.br

instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para
o custeio do serviço de iluminação pública, observado o
disposto no art. 150, I e III.
Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição
a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.
Do normativo supracitado extrai-se a vinculação da mencionada contribuição a uma ﬁnalidade especíﬁca, qual
seja, o custeio da iluminação pública.
Como é sabido, a natureza do serviço público a que se
objetiva custear através da COSIP é uti universi, em que o
serviço beneﬁcia diretamente ou indiretamente a todos.
É assente nesta colenda Corte que as taxas de iluminação pública e de limpeza pública se referem a atividades estatais que se traduzem em prestação de utilidades
inespecíﬁcas, indivisíveis e insuscetíveis de serem vinculadas a determinado contribuinte, [...]. Agravo desprovido.” (STF, AI-AgR 463910/MG, Rel. Min. Carlos Britto, DJ
de 08/09/2006)
Esta característica foi o fundamento para o STF, em votação unânime, declarar inconstitucional a instituição de
Taxa de Iluminação, visto que seu fato gerador se referia
a “serviço inespecíﬁco, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a determinado contribuinte”
(RE 233332/RJ, Acórdão do Tribunal Pleno do STF, julgamento em 10/03/99).
Neste contexto, a contribuição para custeio de iluminação pública se relaciona diretamente com a acessibilidade do serviço a toda população em geral, de modo
que não é possível a utilização do recurso da COSIP para despesas de iluminação a eventos que restringem o
seu acesso.
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Conforme documentos acostados aos autos, veriﬁca-se
que os contratos 001/2015 (ﬂs. 818/838, TC 8751/2015)
e 41/2014 (ﬂs. 1358/1375, TC 8751/2015), cujo objeto
foi a prestação de serviço de iluminação para o carnaval de 2014 e 2015, respectivamente, ocorrido em determinada data, na Av. Dário Lorenço de Souza, Bairro
Mário Cypreste (local conhecido como Sambão do povo
– Complexo Walmar Miranda, onde acontece os desﬁles
das escolas de samba), Av. Jerônimo Monteiro e entornos (locais de acesso ao evento) foram custeados com os
recursos da COSIP.
Contudo, conforme já exposto na análise procedida na
ITC 01815/2016 (ﬂs. 1699/1700, vol. IX, processo TC
8751/2015) tais locais, durante o carnaval, tem acesso
restrito, retirando o caráter uti universi da COSIP:
Com efeito, o espaço do Sambão do Povo tem acesso
restrito aos participantes dos desﬁles Carnaval, seja na
qualidade de espectadores ou de membros das escolas
de samba, e até mesmo vendedores e trabalhadores em
geral durante o evento. Tal circunstância retira o caráter
uti universi típico da contribuição e a indivisibilidade característica do serviço de iluminação pública, ou seja, retira o caráter público da iluminação. Isso porque o evento é restrito a uma parcela da população, não aproveitando às demais, nem mesmo potencialmente. [...]
Também a iluminação das adjacências ao Sambão do Povo não pode ser custeada com recursos da COSIP. Consabidamente, na época dos desﬁles, o trânsito da região é alterado, restringindo-se o acesso. Assim, com as
mudanças efetuadas, somente foram beneﬁciados com
o reforço da iluminação aqueles mesmos participantes
acima mencionados, uma vez que, nessa ocasião, essas ruas adjacentes deixam de ser de uso comum e livre

acesso a toda a população [...]. Dessa maneira, também
nessas ruas adjacentes (entornos) ao Sambão do Povo
foi quebrado o caráter uti universi e indivisível do tributo, pelo que não poderia ter sido custeado com recursos da COSIP.
Portanto, a iluminação para o referido evento festivo e
as ruas adjacentes, visto a limitação de acesso a população, não podem ser custeados com os recursos da COSIP.
A alegação de que o Sambão do Povo consiste em uma
via pública aproveitada pela comunidade, no caso concreto, não afasta a irregularidade apontada nos autos,
visto a própria aﬁrmação do recorrente em sua defesa,
e conforme previsto no anexo I dos respectivos instrumentos contratuais (ﬂs. 835 e 1373, TC 8751/2015, vol.
V e VII), os equipamentos inicialmente empregados foram recolhidos após o evento e utilizados posteriormente em outros projetos.
Anexo I Contrato 01/2015 (ﬂs. 835, vol. V, processo TC
872015):
3 – DOS PRAZOS
[...]
3.4 - A CONTRATADA deverá, no dia 08 de fevereiro, executar a desmontagem dos equipamentos instalados em
estruturas provisórias no Sambão do Povo, pois estas estruturas começaram a ser desmontadas neste dia.
- O reforço da iluminação a ser instalado na Avenida Jerônimo Monteiro deverá ser retirado do Sambão do Povo após o dia 08 de fevereiro e estar instalado e em funcionamento nesta avenida a partir do dia 12 de fevereiro
e até o dia 18 de fevereiro.
3.6 - Todo o esforço de iluminação do Sambão do Povo
e da Avenida Jerônimo Monteiro deverá ser desmontawww.tce.es.gov.br

do e entregue a CETRIP, no bairro Resistência, até o dia
27 de março.
Anexo I do contrato 41/2014 (ﬂs. 1373, vol. VII, processo TC 8751/2015):
4 – PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
[...]
f) A CONTRATADA deverá, no dia 23 de fevereiro, executar a desmontagem dos equipamentos instalados em estruturas provisórias no Sambão do Povo pois estas estruturas começarão a ser desmontadas neste dia.
g) O reforço da iluminação a ser instalado na Avenida Jerônimo Monteiro deverá ser retirado do Sambão do Povo após o dia 23 de fevereiro e estar instalado e em funcionamento nesta avenida do dia 28 de fevereiro ao dia
9 de março.
h) Todo o reforço de iluminação do Sambão do Povo e
da Avenida Jerônimo Monteiro deverá ser desmontado
e entregue ao CETRIP, no bairro Resistência, até o dia 21
de março.
Ainda, como bem observou o conselheiro relator, veriﬁcou-se também a realização de despesas diversas da iluminação (ﬂs. 1810, vol. IX, processo TC 8751/2015):
Neste cenário, importa salientar que a contratação ora
analisada não se restringe ao pagamento de equipamentos, mas também de mão-de-obra de infraestrutura para
instalação e, acaso reaproveitados, de retirada dos equipamentos o que inclui outas despesas, conforme se depreende da planilha que demonstra a iluminação pública para o evento, encartada às ﬂs. 1781/1786, como por
exemplo:
Instalação de obra (canteiros, aluguel de container para
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escritório, rede de água, luz e de esgoto);

a aplicação de multa.

Ações que envolvem movimento de terra (demolições e
escavações, recomposição – aterro, meio-ﬁo, passeio e
etc.);

Com bem exposto na análise da ITC 1815/2016, a manutenção da irregularidade confere o alerta a autoridade
para se abster da prática da conduta irregular, não sendo
necessário que ocorra a determinação:

As estruturas como: dutos, caixas de passagens, fundações, postes e suportes;
As instalações elétricas: serviços preliminares, proteção
e seccionamento, cabos, fornecimento e instalação de
postes.
Da mesma forma, a utilização dos equipamentos em
posterior iluminação pública não tem o condão de elidir a irregularidade ora sob exame, qual seja, a utilização
dos recursos da COSIP para custear a iluminação de festividades ou eventos de acesso restrito.
O argumento de que esta Corte de Contas teria modiﬁcado o seu entendimento não se sustenta.
Conforme se depreende do acórdão 1925/2015 (TC
12528/2014) este Tribunal se manifestou no sentido de
ser irregular a utilização dos recursos vinculados à contribuição especial de iluminação pública para custeio dos
serviços de montagem de iluminação de natal.
Considerando que naqueles autos não havia ocorrido o
efetivo pagamento com os recursos da COSIP, diversamente do que ocorre nos presentes autos, deixou-se de
aplicar a multa e se determinou a abstenção do pagamento com aquele recurso.
Em outra oportunidade (Acórdão TC 1095/2017, processo TC 1865/2014), onde, como nos presentes autos, houve o pagamento com os recursos da COSIP para despesas
estranhas a iluminação pública, este Tribunal de Contas
mantendo a irregularidade, além de impor a recomposição da conta do tributo, sancionou os responsáveis com

[...] a falta de determinação para que não se utilizasse os
recursos da COSIP na iluminação de natal, em outro processo, não signiﬁca que esta postura não deva ser adotada. Quando ocorre a manutenção da irregularidade, esta corte informa aos responsáveis que determinada conduta foi equivocada, e, portanto, deve ser inibida a partir de então. Diante disso, despicienda a expedição de
determinação para que se abstenha de praticá-la, uma
vez que a própria manutenção da irregularidade já tem
esse condão.
Lembramos que a prática reiterada de uma irregularidade não tem o condão de torná-la regular.
O julgamento de contas de exercícios anteriores não gera qualquer tipo de benefício em relação às contas que
estão em tela, se naquela oportunidade não foi abordado a presente irregularidade. Isso não vincula a decisão
que foi adotada nos presentes autos, bem como a solução que será aplicada ao término da avaliação do recurso.
Portanto, os argumentos ora apontados não são suﬁcientes para afastar a irregularidade, qual seja, utilização irregular dos recursos da COSIP para custear despesas que não atendem as ﬁnalidades a qual está constitucionalmente vinculada.
Quanto a dosimetria da pena, esta compete exclusivamente as Câmaras e ao Plenário desta Corte de Contas,
sendo que o Plenário poderá revê-la caso entenda desarwww.tce.es.gov.br

razoados os limites em que originariamente ﬁxada. Motivo pelo qual não nos manifestaremos a esse respeito.
5 CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso (ITR), opinamos pelo CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Wilson Fiorot e, no mérito, opinamos
pela NEGATIVA DE PROVIMENTO, devendo ser mantido
o Acórdão TC- 139/2017– Plenário, em todos os seus termos.
Vitória, 12 de julho de 2018.
[...]”
A multa aplicada no caso concreto e apreciada conforme
Acórdão TC 139/2017 Plenário, baseou-se no artigo 135,
II da Lei Complementar 621/12, que dispõe:
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:
[...]
II - prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial; (grifei)
A sua dosimetria decorre do art. 389 do Regimento Interno desta Corte (Resolução TC nº 261, de 4 de junho
de 2013):
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu §3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:
[...]
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II - prática de ato ou omissão, com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial: multa no
valor compreendido entre três e cem por cento;
Preliminarmente veriﬁco que o processo foi equivocadamente autuado como Recurso de Reconsideração, visto
que o Acórdão TC 139/2017 recorrido está relacionado
ao processo TC 8751/2015, que, por ter natureza ﬁscalizatória tem como recursos cabíveis o Pedido de Reexame, embargos e agravo (art. 152 da LC 621/2012). Por
essa razão, considerando a fungibilidade recursal, entendo deva ser corrigida a classiﬁcação na autuação do processo TC 8762/2017 para Pedido de Reexame.
No mérito, o recorrente requer minoração da multa aplicada. O Relator graduou a pena de acordo com a gravidade dos fatos irregulares constatadas no seu VOTO 894/2017, proferido nos autos do processo TC
8751/2015, que foi levado a sessão plenária para discussão. No Acórdão 139/2017 pertinente decidiu-se, à unanimidade, pela quantiﬁcação da multa de R$5.000,00
(cinco mil reais).
Como se constata na análise técnica do Recurso, nenhum fato novo foi trazido pelo recorrente para que fosse mitigada a gravidade da irregularidade apreciada nos
autos do processo TC 8751/2015. Desta feita, nego a minoração do valor da multa ao recorrente.
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.
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 RECEBER este processo como Pedido de Reexame,
DETERMINANDO a correção de sua classiﬁcação;
1.2 CONHECER do presente Pedido de Reexame;
1.3 NEGAR PROVIMENTO ao presente Pedido de Reexame para, no mérito, manter incólume o teor do ACÓRDÃO TC 139/2017 – Plenário dando-se ciência ao recorrente e interessados;
1.4 ARQUIVAR após o trânsito em julgado.

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1207/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processos: 05790/2018-1, 07666/2015-3, 03451/2015-4

3. Data da Sessão: 11/09/2018 - 31ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classiﬁcação: Embargos de Declaração

4. Especiﬁcação do quórum:

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: RODNEY ROCHA MIRANDA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO

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
www.tce.es.gov.br

UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha

Recorrente: ANDREA CRISTINA DA VITORIA
Procuradores: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:
24.804.994/0001-67), LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 394/2018-PLENÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
VILA VELHA - CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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1 RELATÓRIO

mento da seguinte irregularidade:

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração
interpostos pelos senhores Andrea Cristina da Vitória Reblin, Aristides Felis dos Santos, Elisabeth Santos Azevedo, Guilherme da Conceição Fraga, Linéa Possmoser, Lucimar Ferro, Luiz Messias dos Santos, Luzia Brunoro Bissoli, Marcela Bimbato de Moraes, Maria Da Graça Peruzzo, Maria da Penha Lameri Siqueira de Araújo, Mauro
Goncalves, Robson Firme Barros, Rogerio Rodrigues da
Costa, Sandro Marins Rauta, Sirley dos Santos Loureiro,
Sonia Mara Rodrigues dos Santos, Valesca Correa, Wellington João de Oliveira Simo, por meio do seu procurador Luiz Henrique Antunes Alochio, protocolado em
29/06/2018, em face do Acórdão TC 394/2018-Plenário prolatado em processo de Fiscalização, Processo TC
3451/2015, referente ao exercício de 2015, in verbis:

1.1.1.1 Designação de servidores alheios à carreira ﬁscal para exercer a função de avaliador de bens imóveis
ou direitos transmitidos, para ﬁns do ITBIBase Legal: art.
37, caput e II, da CF Responsável: Rodney Rocha Miranda – Prefeito Municipal de Vila Velha Conduta: Designar
servidores alheios à carreira ﬁscal para exercer a função
de avaliadores de bens imóveis ou direitos transmitidos,
para ﬁns do ITBI.

“ACÓRDÃO TC-394/2018–PLENÁRIO
[...]
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que encampou o prazo sugerido no voto-vista:
1.1.De acordo com o art. 1º, § 3º da Lei Complementar
621/2012 e no 206, § 2º, e no artigo 207, inciso V, do
Regimento Interno do TCE-ES, acolhendo a manifestação
contida na Instrução Técnica Conclusiva 3297/2017 e no
parecer do Ministério Público de Contas:
1.1.1 diante do preceituado nos artigos 95, inciso II e 99,
§ 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012, pela procedência da Representação, tendo em vista o reconheci-

1.1.2. pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, na forma do itens 3.1, 3.2 e 3.3 da Instrução Técnica
Conclusiva, transcrita neste voto, quais sejam:
a) Do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa –vício
insanável –ofensa à súmula vinculante nº03, do Pretório
Supremo Tribunal Federal;
b) Do controle difuso/concreto de constitucionalidade
exercido pelos Tribunais de Contas – Nova sistemática
em confronto com a Súmula 347 do STF;
c) Controle de constitucionalidade de lei municipal em
face do disposto na Constituição Federal –Tribunal de
Contas Estadual –ausência de competência;
1.1.3 Preliminarmente, em sede de incidente de inconstitucionalidade, fulcrado no art. 333, § 2º, do RITCEES
(Res. TC 261/2013), pela declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 206 da Lei Municipal
3.375/1997 (alterada pela Lei Municipal nº 5.579/2014),
que ora se argui, uma vez que ao permitir que servidores
ocupantes de cargos enaturezas diversos fossem designados para a função de avaliadores, exclusiva da carreira
de ﬁscal do município, o que afrontou o art. 37, capute
inciso II, da Carta Magna, formando prejulgado;
1.1.4 Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas pewww.tce.es.gov.br

losenhor Rodney Rocha Miranda, ex-Prefeito Municipal
de Vila Velha, em razão da irregularidade disposta no
item 1.1.1 deste voto.
1.1.5.Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas pelos Senhores Andrea Cristina de Vitória Reblin, Aristides
Felis dos Santos, Elisabeth Santos Azevedo, Francisco de
Assis Cavalcanti Lima, Guilherme da Conceição Fraga,
João Bosco Boldrini, Linea Possmoser, Lucimar Ferro, Lucimar Nascimento Novaes, Luiz Messias dos Santos, Luzia Brunoro Bissoli, Marcela Bimbato de Moraes, Marcos
Vicente Scalfoni, Maria da Graça Peruzzo, Maria da Penha Lameri Siqueira de Araújo, Mauro Gonçalves, Paulo Roberto de Almeida Machado, Robson Firme Barros,
Rogério Rodrigues da Costa, Rosângela Gonçalves Teixeira, Sandra Terezinha Bianchi, Sandro Marins Rauta, Sirley
dos Santos Loureiro, Sônia Mara Rodrigues dos Santos,
Valesca Correa Gonçalves e Wellington João de Oliveira
Simo, terceiros interessados em razão da irregularidade
disposta no item 1.1.1 deste dispositivo de voto.
1.6.Determinar ao atual Prefeito Municipal de Vila Velha
que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, proceda à
declaração de nulidade de todas as designações de avaliadores de bens imóveis ou direitos transmitidos, para
ﬁns do ITBI, tarefa que deve ser realizada exclusivamente por Auditor Fiscal.
2.Unânime.
3.Data da Sessão: 17/04/2018 -11ª SessãoOrdinária doPlenário
[...]”
Os embargantes apontam a existência de obscuridade
no Acórdão TC 394/2018 pois já não desempenhariam
qualquer atribuição elencada no art. 206, §1º da Lei MuSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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nicipal 3.375/1997, mas sim “[...] atos internos, que têm
como FUNDAMENTO LEGAL outro dispositivo, a saber, o
art. 206, § 5º da Lei 3375/97”.

rentes apontam obscuridade na decisão, podendo ser
conhecido, conforme analisado na Instrução Técnica de
Recursos 221/2018, in verbis:

A Secretaria Geral das Sessões apresenta no Despacho
34015/2018 informações sobre o prazo recursal e sua
tempestividade.

“[...]

Veriﬁcado que a documentação acostada demonstra
atender os requisitos que autorizam o processamento do feito, e, tendo em vista que o pedido do embargante pode acarretar efeitos infringentes no Acórdão TC
394/2018-Plenário, encaminhei os autos para análise e
instrução da Secretaria de Controle Externo de Recursos,
nos termos do §5º do art. 411 do RITCEES.
Esta apresentou a Instrução Técnica de Recursos
221/2018 onde conclui pelo conhecimento dos presentes embargos e pela negativa de provimento.
O Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador
de Contas Luciano Vieira, delibera no mesmo sentido no
Parecer do Ministério Público de Contas 3676/2018.
2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Dos pressupostos recursais
A Lei Complementar nº 621/2012, em seu artigo 152, inciso III, combinado com artigo 167, caput e §1º, prevê
que os Embargos de Declaração podem ser opostos pela parte dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados na
forma prevista naquela lei, com indicações das matérias
obscuras, omissas ou contraditórias porventura existentes no Acórdão ou Parecer Prévio.
Analisando as condições de admissibilidade do recurso observa-se que os embargantes são partes capazes e
possuem interesse e legitimidade processual, foi o expediente interposto tempestivamente, é cabível e os recor-

2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE
2.1 Dos pressupostos recursais
Em sede de admissibilidade, veriﬁca-se que as partes são
capazes e possuem interesse e legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, veriﬁca-se que, de acordo com o Despacho 34015/2018 (ﬂ. 12) da Secretaria
Geral das Sessões – SGS, a notiﬁcação do Acórdão TC
394/2018-Plenário foi disponibilizada no Diário Oﬁcial
Eletrônico deste Tribunal no dia 25/06/2018, considerando-se publicada no dia 26/06/2018, de sorte que o
prazo para interposição de Embargos de Declaração venceu em 03/07/2018. Nesse passo, tendo em vista que
o expediente recursal foi protocolizado em 29/06/2018,
tem-se o mesmo como TEMPESTIVO, nos termos do art.
411, §2º, do Regimento Interno do TCEES.
Quanto ao cabimento é necessário observar-se que o
recurso de Embargos de Declaração presta-se a suprir
eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material em acórdão ou parecer prévio emitido por este Tribunal, conforme inteligência dos artigos 167, caput, da
LC 621/2012 e 1022, I, II e III, do CPC 2015). Dessa forma, tendo em vista que o expediente recursal tece alegações visando apontar possíveis omissões e obscuridades no julgado recorrido tem-se que o recurso apresentado é cabível.
No que tange à regularidade formal, requisito extrínseco
de admissibilidade que consiste na necessidade de o recorrente atender às formalidades especiﬁcadas na norwww.tce.es.gov.br

ma de regência para o processamento do recurso interposto, veriﬁca-se o seu atendimento eis que, em cumprimento ao disposto no art. 395, I, III, IV e V, do RITCEES, o expediente recursal foi apresentado por escrito,
com a necessária qualiﬁcação e identiﬁcação do recorrente, contém o pedido e a causa de pedir, além de ter
sido ﬁrmado por advogado constituído nos autos do TC
3451/2015 (apenso).
Lado outro, não se identiﬁca a existência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer.
Desse modo, considerando que se encontram presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, opina-se pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração
opostos pelos senhores/senhoras Andrea Cristina da Vitoria Reblin, Aristides Felis dos Santos, Elisabeth Santos
Azevedo, Guilherme da Conceição Fraga, Linéa Possmoser, Lucimar Ferro, Luiz Messias dos Santos, Luzia Brunoro Bissoli, Marcela Bimbato de Moraes, Maria Da Graça Peruzzo, Maria da Penha Lameri Siqueira de Araújo,
Mauro Goncalves, Robson Firme Barros, Rogerio Rodrigues da Costa, Sandro Marins Rauta, Sirley dos Santos
Loureiro, Sonia Mara Rodrigues dos Santos, Valesca Correa e Wellington João de Oliveira Simo.
2.2 Do mérito
Quanto a análise meritória adoto a fundamentação
apresentada na Instrução Técnica de Recursos 221/2018:
“[...]
3 DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos
em face do Acórdão TC 394/2017-Plenário, proferido à
unanimidade, nos autos do Processo TC 3451/2015 (em
apenso), e que julgou procedente Representação oferSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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tada pelo Ministério Público de Contas (MPC), na qual
se noticiou a presença de irregularidade na contratação
de servidores para a execução de serviços de avaliação
de impostos sobre a transmissão de bens imóveis, sendo
que tais servidores, de forma ilegítima (já que não pertencentes à carreira de auditores ﬁscais), estariam desempenhando a função de avaliadores de Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na Prefeitura Municipal de Vila Velha, precisamente, na Gerência de Avaliação Imobiliária localizada na estrutura da Secretaria Municipal de Finanças.
O Acórdão recorrido reconheceu a ocorrência da irregularidade consistente na “Designação de servidores
alheios à carreira ﬁscal para exercer a função de avaliador
de bens imóveis ou direitos transmitidos, para ﬁns do ITBI” (item 2.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 1884/2015),
declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade do
§ 1º do art. 206 da Lei Municipal nº 3.375/1997 (alterada pela Lei Municipal nº 5.579/2014), cujo teor ora se
reproduz:
Art. 206. [...]
§ 1º Caberá aos servidores efetivos a função de avaliadores, que serão em número de 25 (vinte e cinco), todos lotados na Coordenação de Tributos Imobiliários CTRIM, designados pelo Prefeito Municipal, proceder à
avaliação de bens imóveis ou direitos transmitidos para posterior homologação do Gerente de Avaliação Imobiliária ou, na sua ausência, pelo Coordenador de Tributos Imobiliários. (Redação dada pela Lei Municipal nº
5579/2014).
Para melhor elucidação acerca da declaração incidental
de inconstitucionalidade e a determinação dela decorrente trazemos à colação trecho da parte dispositiva do

Acórdão TC 394/2018-Plenário:
[...]
1.1.3 Preliminarmente, em sede de incidente de inconstitucionalidade, fulcrado no art. 333, § 2º, do RITCEES (Res. TC 261/2013), pela declaração incidental de
inconstitucionalidade do § 1º do art. 206 da Lei Municipal nº 3.375/1997 (alterada pela Lei Municipal nº
5.579/2014), que ora se argui, uma vez que ao permitir que servidores ocupantes de cargos e naturezas diversos fossem designados para a função de avaliadores,
exclusiva da carreira de ﬁscal do município, o que afrontou o art. 37, caput e inciso II, da Carta Magna, formando prejulgado;
[...]
1.1.6. Determinar ao atual Prefeito Municipal de Vila Velha que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, proceda à
declaração de nulidade de todas as designações de avaliadores de bens imóveis ou direitos transmitidos, para
ﬁns do ITBI, tarefa que deve ser realizada exclusivamente por Auditor Fiscal.
2. Unânime
[...]
Pois bem.
Os Embargantes alegam, em síntese, que o Acórdão TC
394/2018-Plenário padeceria do vício de obscuridade eis
que já não desempenhariam qualquer atribuição fulcrada no art. 206, § 1º, da Lei Municipal 3.375/1997, mas
sim “[...] atos internos, que têm como FUNDAMENTO
LEGAL outro dispositivo, a saber, o art. 206, § 5º da Lei
3375/97” (caixa alta no original).
Passando-se à análise e cotejando-se as alegações teciwww.tce.es.gov.br

das pelos Embargantes veriﬁca-se que não há qualquer
omissão ou obscuridade a ser suprida no Acórdão embargado pelos seguintes fundamentos a seguir alinhavados:
O Acórdão TC 394/2018-Plenário é suﬁcientemente claro em delimitar a matéria objeto da controvérsia discutida nos autos do Processo TC 3451/2015, qual seja, o fato de servidores não pertencentes à carreira de auditoria ﬁscal municipal estarem desempenhando a função de
avaliadores de imóveis e direitos transmitidos, para ﬁns
de cálculo de ITBI.
Reconhecendo a anomalia e sua antinomia face ao preceito contido no art. 37, II, da Constituição da República, declarou este Tribunal, incidentalmente e em sede
de controle concreto, a inconstitucionalidade do disposto no §1º do art. 206 da Lei Municipal 3.375/1997, já
aqui mencionado, que permitia a atribuição da função
de avaliadores de bens imóveis (para ﬁns de cálculo do
ITBI) a servidores estranhos ao quadro da auditoria ﬁscal do município.
Com a mesma precisão e nitidez, o Acórdão embargado,
no precitado tópico 1.1.6 de sua parte dispositiva, dirigindo-se ao Chefe do Executivo Municipal de Vila Velha,
estabeleceu determinação no sentido de que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, proceda à declaração
de nulidade de “[...] todas as designações de avaliadores de bens imóveis ou direitos transmitidos, para ﬁns
de ITBI, tarefa a ser realizada exclusivamente por Auditor Fiscal”.
Da leitura da parte dispositiva do Acórdão TC
394/2018-Plenário dessume-se, facilmente, que as designações a serem declaradas nulas referem-se àquelas
que tenham contemplado servidores, não integrantes
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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da carreira de Auditor Fiscal, atribuindo-lhes a função de
avaliadores de bens imóveis ou direitos transmitidos, para ﬁns de cálculo de ITBI. Equivale dizer que o comando
decisório apenas atinge os servidores que, ilegitimamente (por não serem Auditores Fiscais), estejam desempenhando a função de avaliador de bens imóveis para efeito de cálculo do ITBI, estando, evidentemente, excluídos
do alcance do julgado, aqueles servidores que não estejam ilegitimamente exercendo a referida função.
Nesse passo cabe registrar o conceito de “obscuridade”
sanável pela via dos Embargos de Declaração, segundo a
lição dos professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, vejamos:
A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra
ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza;
quando esse requisito não é atendido, cabem embargos
de declaração para buscar esse esclarecimento.
Voltando-se ao exame do alegado pelos ora Embargantes resulta patente a inexistência de qualquer obscuridade no Acórdão TC 394/2018-Plenário ante a sua clareza hialina e detalhamento da determinação nele contida.
Ademais, não se compreende a irresignação dos ora Embargantes posto que aﬁrmam, em suas razões recursais,
de maneira enfática, que não mais desempenham funções correlacionadas ao prefalado § 1º do art. 206 da Lei
Municipal 3.375/1997.

4.1.1 pelo CONHECIMENTO do recurso de Embargos de
Declaração interposto pelos senhores/senhoras Andrea
Cristina da Vitoria Reblin, Aristides Felis dos Santos, Elisabeth Santos Azevedo, Guilherme da Conceição Fraga,
Linéa Possmoser, Lucimar Ferro, Luiz Messias dos Santos,
Luzia Brunoro Bissoli, Marcela Bimbato de Moraes, Maria Da Graça Peruzzo, Maria da Penha Lameri Siqueira de
Araújo, Mauro Goncalves, Robson Firme Barros, Rogerio
Rodrigues da Costa, Sandro Marins Rauta, Sirley dos Santos Loureiro, Sonia Mara Rodrigues dos Santos, Valesca
Correa e Wellington João de Oliveira Simo, sendo-lhes
NEGADO PROVIMENTO em razão do não acolhimento
das razões recursais.

1.2 Quanto ao mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume os termos do referido Acórdão;
1.3 ARQUIVAR os autos do presente processo após o
trânsito em julgado;
1.4 DAR CIÊNCIA da decisão aos embargantes.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/09/2018 - 31ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:

[...]”

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

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

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte DELIBERAÇÃO que submeto à sua consideração.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA

Respeitosamente,
Em 30 de julho de 2018.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO

4 CONCLUSÃO

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:

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

1.1 CONHECER dos presentes Embargos de Declaração
interpostos em face do Acórdão TC 394/2018-Plenário

Dessa forma, não se reconhece a existência de obscuridade no Acórdão TC 394/2018-Plenário.

(Processo TC 3451/2015);
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Segunda-feira, 26 de novembro de 2018

58

ATOS DO PLENÁRIO

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

ACÓRDÃO TC-1208/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06181/2018-7, 03105/2009-1, 01182/20085, 01520/2005-1, 04386/2003-3, 02483/2003-9,
01465/2003-9, 00654/2003-4
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: SEMAD - Secretaria Municipal de Administração de
Vitória
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: CARLOS OLIVEIRA GALVEAS, ALTAMIRO
ENESIO SCOPEL
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO
1194/2018 – RECORRENTE MPEC – CONHECER – DAR
PROVIMENTO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público de Contas,
em face da Decisão 1194/2018, proferida em 18 de julho de 2018, acostada às ﬂs. 243/236 do Processo TC
4386/2003, nos seguintes termos:
3 DISPOSITIVO

Isto posto, DECIDO:
Dar quitação ao senhor Carlos Oliveira Galvêas, nos termos do art. 148 da Lei Complementar 621/2012;
2 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade do senhor Altamiro Enésio Scopel,
ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
3 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
O douto Órgão Ministerial insurge-se contra a referida
Decisão por meio do recurso de Embargos de Declaração, alegando a existência dos elementos de contradição
e omissão na mesma.
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.

Tendo em vista a presença de omissão/contradição, ratiﬁco integralmente o posicionamento Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Petição de Recurso
250/2018, da lavra do Procurador Geral de Contas Luciano Vieira e que transcrevo abaixo:
(...)
I – DA CONTRADIÇÃO/OMISSÃO
A Decisão – 1194/2018-1 concedeu quitação a Carlos
Oliveira Galvêas e determinou o arquivamento do feito
sem baixa no débito/responsabilidade de Altamiro Enésio Scopel.
No entanto, a v. decisão embargada é omissa e contraditória, haja vista que na manifestação ministerial n.
2959/2018, às ﬂs. 143/145, usada como fundamento da
decisão, somente consta o pedido de quitação em relação à multa aplicada a Carlos Oliveira Galvêas e de arquivamento do feito sem baixa do débito/responsabilidade de Altamiro Enésio Scopel quanto à multa pecuniária e de Carlos Oliveira Galvêas quanto ao débito de
ressarcimento.
III – DO REQUERIMENTO

De fato, procede a tese ministerial no sentido de que o
Parecer do Ministério Público 2959/2018 (Processo TC
4386/2003 – ﬂs. 143/145) pugnava:

Posto isso, o Ministério Público de Contas requer sejam
acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da contradição/omissão contida na Decisão
–1194/2018-1 a ﬁm de sanar:

Pela quitação ao senhor Carlos Oliveira Galvêas no tocante à multa pecuniária imputada;

omissão quanto à quitação concedida a Carlos Oliveira
Galvêas, que deve ser apenas quanto à multa pecuniária;

Pelo arquivamento do feito sem baixa débito quanto à
multa imputada ao senhor Altamiro Enésio Scopel e relativamente ao débito de ressarcimento imposto ao senhor Carlos Oliveira Galvêas.

contradição/omissão no arquivamento do feito sem baixa do débito/responsabilidade de Altamiro Enésio Scopel (multa pecuniária) e de Carlos Oliveira Galvêas (ressarcimento).
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Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Geral de Contas Luciano Vieira,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de DELIBERAÇÃO que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, 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 Por conhecer os Embargos;
1.2 Por dar provimento ao presente aos Embargos de
Declaração, no sentido de reformar a Decisão 1194/2018
(Processo TC 4386/2003), reconhecendo:
1.2.1 A omissão do item 1 do seu Dispositivo, a ﬁm de
determinar que a quitação seja concedida ao senhor Carlos Oliveira Galvêas apenas quanto à multa pecuniária;
1.2.2 A contradição/omissão no item 2 do seu Dispositivo, a ﬁm de determinar que o arquivamento do feito sem baixa no débito/responsabilidade seja feito tanto
em relação à multa aplicada ao senhor Altamiro Enésio
Scopel quanto ao ressarcimento imposto ao senhor Carlos Oliveira Galvêas.
1.3 ARQUIVAR após trânsito em julgado.

4. Especiﬁcação do quórum:

Exercício: 2016

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

UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha

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

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2016 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
VILA VELHA – REGULAR – QUITAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Vila Velha, referente ao exercício
ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade de Andréia
Passamani Barbosa Corteletti.
Através de Relatório Técnico Contábil RTC 658/2017-1,
corroborado pela Instrução Técnica Inicial ITI 1146/20172, a Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas opinou pela citação dos responsáveis, em razão
dos indícios de irregularidades a seguir:
2.1 Não cumprimento de prazo.
Responsável: Jarbas Ribeiro de Assis Junior.
3.2.1.1 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários.
Responsável: Andréia Passamani Barbosa Corteletti.

ACÓRDÃO TC-1209/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processo: 05034/2017-1

3. Data da Sessão: 11/09/2018 - 31ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

www.tce.es.gov.br

3.2.2.1 Divergência apurada entre os registros contábeis de bens em almoxarifado e o inventário físico (INVALM).
Responsável: Andréia Passamani Barbosa Corteletti.
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3.2.2.2 Divergência apurada entre os registros contábeis de bens imóveis e o inventário físico (INVIMO).
Responsável: Andréia Passamani Barbosa Corteletti.
Em Decisão Monocrática 2024/2017-5, foi determinada
a citação dos Srs. Jarbas Ribeiro de Assis Junior e Andréia
Passamani Barbosa Corteletti, para que apresentassem,
no prazo improrrogável de 30 dias, suas razões de justiﬁcativa, alegações de defesa e demais documentos que
entendessem necessários quanto aos achados apontados na ITI 1146/2017-2.
Em seguida, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD
informou através de Despacho 28194/2018-4, não constar do Sistema e-TCEES qualquer documentação em nome do Sr. Jarbas Ribeiro Assis Junior. A Sr. Andréia Passamani Barbosa Corteletti apresentou tempestivamente
Defesa/Justiﬁcativa 593/2018-4 em 28/05/2018.
Instada a se manifestar, o Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio de Instrução Técnica Conclusiva ITC 2852/2018-7, opinou pelo julgamento regular das
contas da Sra. Andréia Passamani Barbosa Corteletti, no
exercício de funções de ordenadora de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha.
O Ministério Público de Contas, através de Parecer
3863/2018-7 do Procurador de Contas Dr. Luiz Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou o entendimento técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31,
§ 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº

621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
A referida Prestação de Contas foi encaminhada, recebida e homologada nesta Corte de Contas por meio do sistema CidadES em 05 de maio de 2017, ou seja, intempestivamente, 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 Federal 8.212/1991 e Lei Federal
8.036/1990.

no de Contas – SecexContas observou ter a prestação
de contas sido encaminhada em 05/05/2017, ou seja,
intempestivamente, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno deste Tribunal.
Em que pese o Sr. Jarbas Ribeiro de Assis Junior não tenha apresentado defesa, extrai-se das justiﬁcativas apresentadas pela Sra. Andréia Passamani Barbosa Corteletti,
ter sido acostado aos autos relatório da lavra da Subsecretária de Finanças/Contabilidade e do Contador Geral/
Contabilidade, salientando as diﬁculdades enfrentadas
para o encaminhamento virtual da prestação de contas.
Após análise da documentação apresentada, o Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
sugeriu o afastamento da irregularidade em análise.
Considerando que 2017 foi o primeiro ano de envio da
prestação de contas de forma completa, razão pela qual
muitos problemas foram enfrentados pela Administração Municipal de forma inédita, entendo em consonância com o posicionamento técnico, para afastar o presente indício de irregularidade.
Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários (Item 3.2.1.1 do RTC 658/2017-7 e 2.2 da ITC
2852/2018-7).
Responsável: Andréia Passamani Barbosa Corteletti.

No entanto, foram constatados pela Área Técnica os seguintes indícios de irregularidade que merecem detida
análise, quais sejam:

Segundo apurou a SecexContas, alguns extratos bancários integrantes da Prestação de Contas em análise apresentaram divergências, conforme tabela a seguir:

Não cumprimento de prazo (Item 2.1 do RTC 658/2017-7
e da ITC 2852/2018-7).

Tabela 1

Responsável: Jarbas Ribeiro de Assis Junior.

Fonte: Processo TC 05034/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Como supramencionado, a Secretaria de Controle Exter-

Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de
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contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta
Aplicação
A Sra. Andréia Passamani Barbosa Corteletti alegou em
sua justiﬁcativa que embora a Prefeitura de Vila Velha
esteja descentralizada por dispositivo legal desde 2012,
e todas as Unidades Gestoras tenham suas prestações de
contas individualizadas, nem todas as operações realizadas estão descentralizadas como por exemplo, Recursos
Humanos (folha de pagamento) e Recursos Financeiros
(Receita, liquidação e pagamentos).
Argumenta ainda, que o extrato bancário “EXTBAN”,
apresentado na PCA 2016 da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA, referente à conta 20-6, retrata a movimentação e as transferências ﬁnanceiras de todas as
Unidades Gestoras da PMVV, sendo apresentado em todas as PCA’s, de todas as Unidades Gestoras.
Com o ﬁto de corroborar sua alegação, aduz ser possível
veriﬁcar no cabeçalho do extrato, que o nome da conta
consta como “Prefeitura Municipal de Vila Velha”, e não
“Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA”.
Quanto ao saldo de disponibilidade referido no questionamento, a responsável informa que pertence à
Unidade Gestora Secretaria Municipal de Finanças –
076E0600007, e que em sua prestação de contas terá o
saldo contabilizado conferindo com o saldo disponibilizado no extrato.
Por ﬁm, a responsável assevera que nas demais contas
apontadas, os saldos estão em conformidade com o saldo contábil existente no sistema, aparecendo separadamente nos extratos – EXTBAN, e devendo os mesmos serem somados.
O NCE sugeriu o afastamento do indício de irregularida-

de por constatar não haver diferença nas contas elencadas, uma vez que cada extrato bancário continha dois tipos de contas evidenciadas.
Nessa senda, anuindo ao opinamento técnico, afasto o
presente indicativo de irregularidade.
Divergência apurada entre os registros contábeis de bens
em almoxarifado e o inventário físico (INVALM) (Item
3.2.2.1 do RTC 658/2017-7 e 2.3 da ITC 2852/2018-7).
Responsável: Andréia Passamani Barbosa Corteletti.
A SecexContas veriﬁcou no Balanço Patrimonial que o
saldo patrimonial dos bens em almoxarifado apresenta
divergência signiﬁcativa em relação ao valor apurado no
inventário de bens em almoxarifado (INVALM).
Em suas alegações de defesa, a responsável aduz ser de
conhecimento público que as Prefeituras nunca realizaram – em toda a sua existência – conciliação de saldo, do
inventário físico com o contábil. Acrescenta ter sido realizada consulta ao TCEES em 2015, sobre como resolver
essa questão, dado o tamanho, volume e tempo que esta operação demoraria para ser realizada.
O responsável destaca terem sido realizados todos os
ajustes necessários nas Unidades Gestoras da Prefeitura de Vila Velha, conciliando os saldos, amparados pelas
Leis Municipais nºs 5.699/2015 e 5.722/2016, inclusive
com abertura de processos nºs 12.625/2016 (que trata
dos ajustes de bens móveis) e 10.232/2016 (que trata de
bens imóveis), para regularização da Comissão de Trabalho na ser nomeada.
Conclui, informando que nas PCA’s do exercício de 2016,
poderão ser veriﬁcados os ajustes de saldo nas contas
do imobilizado corrigindo as divergências existentes historicamente, e ressaltando que em relação ao estoque –
www.tce.es.gov.br

particularmente na SEMSA – sanou-se a divergência gerada pela impossibilidade de conciliação no uso de dois
sistemas distintos, com a adoção do sistema único PRONIM CM/CETIL.
Ao compulsar as justiﬁcativas apresentadas, o NCE sugeriu o afastamento do indício de irregularidade, por veriﬁcar que o montante evidenciado na contabilidade reﬂete
a realidade dos bens existentes.
Assim sendo, perﬁlhando o posicionamento técnico, entendo por afastar a irregularidade em comento.
Divergência apurada entre os registros contábeis de
bens imóveis e o inventário físico (INVIMO) (Item 3.2.2.2
do RTC 658/2017-7 e 2.3 da ITC 2852/2018-7).
Responsável: Andréia Passamani Barbosa Corteletti.
Da análise realizada pela SecexContas, constatou-se que
o saldo patrimonial dos bens imóveis apresenta divergência signiﬁcativa em relação ao valor apurado no inventário de bens imóveis (INVIMO), conforme Balanço
Patrimonial.
A responsável assevera ter ocorrido duplicidade em alguns valores, por falha no sistema de Patrimônio Público (PPCetil), e que o setor de patrimônio já teria feito a
devida correção, como demonstrado no arquivo INVIMO
(inventário de bens imóveis).
Em sua Instrução Técnica Conclusiva, o NCE sugere o
afastamento dos indícios de irregularidade, por ter veriﬁcado que o novo inventário encaminhado possui o mesmo valor registrado na contabilidade deste fundo.
Entendo que as justiﬁcativas e documentos encaminhados foram suﬁcientes à resolução do apontamento, portanto, acompanho o entendimento técnico no sentido
de afastar a irregularidade em exame.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018

62

ATOS DO PLENÁRIO

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

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.

Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.

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
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

[...]

1. ACÓRDÃO

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

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:

[...]

(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha, relativa ao exercício de 2016, sob responsabilidade da Sra. Andréia Passamani Barbosa Corteletti, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, e dando-se quitação à responsável, nos termos do art. 85, do mesmo
diploma legal;

[...]

Dar ciência ao interessado;

(l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

2. Unânime.

(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.

(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

Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
3. Data da Sessão: 11/09/2018 - 31ª 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
www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

ACÓRDÃO TC-1211/2018 – PLENÁRIO
Processo: 08892/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
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PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI - EXERCÍCIO DE 2017 – 1) SANEAMENTO DA OMISSÃO – 2) ARQUIVAR.

petição em seu nome (evento 18). Razão pela qual o processo fora encaminhado para o NCE - Núcleo de Contabilidade e Economia (evento 20).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Ato contínuo, o NCE - Núcleo de Contabilidade e Economia em Instrução Técnica 00099/2018-8 (evento 21), informou que houve o envio do período demandado da
Prefeitura Municipal de Guarapari e, por conseguinte,
sugerido o arquivamento dos autos virtuais.

RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no encaminhamento de Prestação de Contas mensais, referente
aos meses de julho, agosto e setembro do ano de 2017,
pela Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio do CidadES, sob a responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo
Magalhães.
A Secretaria de Controle Externo de Contas- Secex, por
meio da Instrução Técnica Inicial – ITI nº 1471/2017-9,
sugeriu a citação para a prestação de esclarecimentos
que entender pertinente e notiﬁcação dos responsáveis
para apresentarem em 15 (quinze) dias improrrogáveis.
Através da Decisão Monocrática – DECM nº 01911/20171 (evento nº 05), foi determinada a citação e notiﬁcação dos responsáveis, para prestar esclarecimentos, sendo devidamente notiﬁcados de acordo com o Termo
de Citação nº 02127/2017-1 e Termo de Notiﬁcação nº
03142/2017-8.
O Núcleo de Controle e Documentos informou por despacho 20052/2018-3 (evento 11), não constar em sistema, nenhum protocolo em nome do Responsável.
Ato contínuo foi proferida a Decisão Monocrática
00633/2018-5 (evento 13), pela reiteração da notiﬁcação ao Sr. Edson Figueiredo Magalhães, sob pena de sanção de multa e outras sanções legais.
Devidamente notiﬁcado (evento 14), o Responsável permaneceu inerte, não tendo sido protocolada nenhuma

O Ministério Público de Contas, em Parecer Ministerial
nº 02886/2018-6 exarado pelo Ilmo. Procurador Heron
Carlos Gomes De Oliveira anuiu aos argumentos fáticos e
jurídicos emitidos pela Instrução Técnica 00099/2018-8,
manifestando-se assim pelo arquivamento do feito.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Com alicerce no artigo 330 do Regimento Interno desta
Corte de Contas, o processo será arquivado quando tenha exaurido o objetivo para o qual foi constituído:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
[...]
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
Assim, considerando que os responsáveis apresentaram o período demandado da prestação de contas em
comento, tendo este sido homologado em 21/12/2017,
resta exaurido o objetivo dos presentes autos e consequentemente deve ser promovido o seu arquivamento.
Ante 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.
www.tce.es.gov.br

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator em:
1.1 Arquivar os presentes autos, com base no inciso IV
do artigo 330 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 261/2013, ante o saneamento da omissão.
2. Sem divergência, absteve-se de votar, por suspeição, o
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
3. Data da Sessão: 11/09/2018 - 31ª 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, 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
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
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Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1212/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05571/2016-6, 05559/2016-5, 13662/20159,
13559/2015-4,
13558/2015-1,
03220/20129,
08958/2010-8,
07405/2010-1,
07403/20101, 06055/2010-6, 02371/2010-6, 02354/2010-2,
01429/2010-5, 01298/2010-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: VALMIR COSTALONGA JUNIOR
Procurador: MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO (OAB:
15081-ES)
CONTROLE EXTERNO – CONTAS – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA – EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010 – ILEGALIDADES NA ELABORAÇÃO
DO EDITAL QUE RESTRINGIRAM O CERTAME E PROPICIARAM CONTRATAÇÃO MANIFESTAMENTE DESFAVORÁVEL AO INTERESSE PÚBLICO – PROVIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PREGOEIRO QUANTO AOS ATOS PRATICADOS NA FASE INTERNA DO CERTAME – ADEQUAÇÃO DA MULTA – DESCONVERSÃO DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS PARA
O RESPONSÁVEL.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
I RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
senhor Valmir Costalonga Júnior, em face do Acórdão TC
1215/2015 proferido por esta Corte de Contas, nos autos
do Processo de auditoria extraordinária TC 6055/2010,
que teve como escopo os atos de gestão praticados nos
exercícios de 2009 e 2010 pela Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy.
O recorrente pretende reformar o julgamento que imputou a responsabilidade quanto aos itens 10.3 a 10.8 da
Instrução Técnica Conclusiva 287/2013. Requer ainda a
redução da multa aplicada e a desconversão do processo
de contas, nos termos do artigo 329 da Resolução 261 de
4 de junho de 2013 (Regimento Interno do TCEES).
Seguindo os trâmites regimentais, os autos foram para
o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
que entendeu pela procedência parcial do pedido. Após
análise das razões recursais, a equipe técnica se manifestou no sentido de que fosse dado provimento parcial
ao recurso interposto, nos moldes da Instrução Técnica
de Recurso 65/2018, cujas considerações ﬁnais importa transcrever:
IV. CONCLUSÃO
Ante as razões expostas, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, sugere-se o CONHECIMENTO do Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Valmir Costalonga Junior.

do os autos à natureza de Denúncia, em relação ao recorrente, com base no artigo 326, §8º da Resolução TC
261/2013;
2 - Pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do presente Recurso de
Reconsideração afastando as irregularidades que dizem
respeito ao edital da licitação, itens 10.3, 10.4 e 10.7do
Acórdão ora recorrido, uma vez que o recorrente (Pregoeiro) participou apenas da licitação após a instalação
do Pregão.
Instado a manifestar-se nos autos, o Ministério Público
de Contas, em parecer da lavra do Em. Procurador Geral, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, alinhando-se aos
argumentos fáticos e jurídicos constantes no Instrução
Técnica de Recurso 65/2018 opinou pelo conhecimento
e provimento do recurso.
Incluídos os autos na pauta da 27ª. Sessão Plenária para
julgamento, o recorrente apresentou defesa oral, tendo
sido juntadas as notas taquigráﬁcas, conforme se veriﬁca
no documento 13 do processo eletrônico.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 DO CONHECIMENTO DO RECURSO
Em sede de admissibilidade do Recurso de Reconsideração, veriﬁco que a parte possui interesse e legitimidade
recursal e que a petição atende aos requisitos regimentais e legais.

Quanto ao MÉRITO:

Quanto ao seu cabimento, tem-se que o Recurso de Reconsideração é admissível contra decisões deﬁnitivas em
processos de prestação ou tomada de contas, nos termos do art. 164 da Lei Complementar nº 621 de 8 de
março de 2012.

1 - Ante a ausência do pressuposto do dano ao erário,
opina-se pela DESCONVERSÃO do Processo retornan-

No caso em estudo, o Recurso de Reconsideração foi interposto contra o Acórdão 1215/2015, que converteu a

www.tce.es.gov.br
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Denúncia (Processo de Fiscalização) em Tomada de Contas Especial (Processo de Contas), sendo assim perfeitamente cabível a interposição do presente recurso.
Quanto à tempestividade, veriﬁco que o art. 164 da Lei
Complementar nº 621/2012 estabeleceu o prazo para de
30 dias da data da ciência da decisão para a interposição
do Recurso de Reconsideração. No caso dos autos, houve a interposição de Embargos de Declaração que interrompem os prazos para a interposição dos demais recursos conforme, preceitua o § 2º do art. 167 da Lei Complementar nº 621/2012.
Considerando o despacho da Secretaria Geral das Sessões – SGS, de ﬂ. 34 (Processo TC 13559/2015), a disponibilização do Acórdão 456/206 (Embargos de Declaração) no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal deu-se
no dia 24/05/2016, sendo publicado no dia 25/06/2016.
Tendo em vista que o recorrente protocolou o presente
Recurso na data de 17/062016, veriﬁco que se encontra
tempestivo.
Dessa forma, e presentes os pressupostos recursais de
admissibilidade, acompanho a área técnica e o MPEC para conhecer o Recurso de Reconsideração interposto na
forma regimental e passo a analisar as razões expendidas pelo Recorrente.
II.2 DO MÉRITO
Conforme se depreende dos autos, o recorrente foi designado em regime de urgência para atuar como pregoeiro no Pregão 33/2009 realizado pela Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy. Em sua peça recursal, ressalta que os itens pelos quais fora condenado dizem respeito a condutas praticadas anteriormente à abertura do
certame, consubstanciadas em ilegalidades contidas nas

cláusulas e condiçoes editalícias inseridas no edital.
Requer ainda a redução da multa aplicada e a desconversão do processo de contas, conforme prevê o artigo 329
da RITCEES, haja vista que os atos praticados não se encontram descritos nas hipóteses previstas no artigo 163
do Regimento Interno.
Submetidos os autos à análise deste TCEES, a equipe técnica e o Ministério Público de Contas opinaram pela procedência parcial do recurso, afastando as irregularidades
dispostas nos itens 10.3, 10,4 e 10.7, por entender que
tais atos se referem à elaboração do edital, não sendo,
portanto, de atribuição do pregoeiro.
De posse dos autos, veriﬁco que o recorrente foi condenado em razão dos seguintes itens: 10.3 - Exigência de
visita técnica como critério de habilitação, 10.4 - Exigência de comprovação de registro em conselhos proﬁssionais sem previsão legal, 10.5 - Ausência de parcelamento
do objeto licitado, 10.6 - Empresa contratada não desenvolve todas as atividades objeto da licitação, 10.7 - Especiﬁcação imprecisa e insuﬁciente do objeto da licitação
e 10.8 - Ausência de orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos os custos unitários do objeto licitado.
Acerca da atuação do pregoeiro, é pacíﬁco, como regra
geral, que o mesmo não será responsabilizado por irregularidades acometidas na fase de elaboração do edital,
sobretudo porque a ele caberá atuar na fase externa do
certame. Destaco, inclusive, que neste caso em especíﬁco, o servidor foi especialmente designado para atuar no
Pregão 33 em 1º de julho de 2009, sob regime de urgência, diante da ausência do pregoeiro oﬁcial.
Deste modo, resulta claro que diante da eminência da
www.tce.es.gov.br

realização do certame, o servidor realmente não detinha, no momento da designação, as condições necessárias para avaliar possíveis ilegalidades ou inconsistências
do edital ou do processo de licitação, em especial as descritas nos itens 10.3, 10.4, 10.5, 10.7 e 10.8.
Destaco que antes de passar pelas mãos do recorrente,
o referido edital e suas impugnações já haviam sido analisadas pela consultoria jurídica, de forma que não era
exigível ao pregoeiro, nomeado em regime de urgência,
identiﬁcar os erros acometidos na fase em que se encontrava o referido certame.
Na mesma linha interpretativa, e uma vez que não foi
identiﬁcada a participação do recorrente na elaboração
do edital, caberá ao pregoeiro a prática dos atos relacionados à condução e gerenciamento da licitação na fase
externa, em que se veriﬁca a disputa entre os licitantes.
Logo, sua atuação se inicia com a abertura da sessão de
licitação, ﬁndando-se com a declaração do vencedor e
adjudicação do certame.
Tal entendimento também encontra amparo nos decretos federais que regulamentam o pregão em suas versões presencial (Decreto nº 3.555/00) e eletrônica (Decreto nº 5.450/05) que relacionam as competências do
pregoeiro à condução do procedimento de licitação.
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de
Contas da União exarado no Acórdão 2.389/2006, segundo o qual “o pregoeiro não pode ser responsabilizado por irregularidade em edital de licitação, já que sua
elaboração não se insere no rol de competências que lhe
foram legalmente atribuídas”.
Neste contexto, entendo que devam ser afastadas as irregularidades que dizem respeito à fase de elaboração
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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do edital da licitação em comento (itens 10.3, 10.4, 10.5,
10.7 e 10.8), uma vez que a conduta do responsável se
restringiu à condução da fase externa do procedimento,
estando sua atuação respaldada nos atos anteriores proferidos por servidores responsáveis pela elaboração e revisão do referido instrumento licitatório.

Tal atribuição encontra-se prevista tanto na cláusula 9.1.1.1, a) do edital do Pregão 33/2009 como na Lei
10.520 de 17 de julho de 2002 que expressamente prevê ao pregoeiro a competência para promover a habilitação dos licitantes, conforme se veriﬁca no artigo 3º disposto adiante:

Sem embargo, outra é a realidade evidenciada no item
10.6 do acórdão recorrido. Conforme disposto nos autos, a empresa Impacto Máquinas Equipamentos e Serviços Ltda não possuía a aquisição de combustíveis como
atividade, tendo sido indevidamente habilitada no certame.

Art. 3º [...]

Antes de mais nada, destaco a importância de avaliar o
ato praticado considerando as circunstâncias, diﬁculdades reais, bem como as exigências do cargo, conforme
determina o artigo 22 do Decreto-Lei 4.657 de 4 de setembro de 1942:
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. (g.n.)
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a
ação do agente. (g.n.)
Feitas essas considerações, passo a avaliar a conduta
praticada, destacando a competência legal do pregoeiro
de promover a habilitação das empresas e, portanto, de
veriﬁcar se as atividades desempenhadas pela licitante
eram realmente condizentes com o objeto licitado.

[...]
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o
pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição
inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classiﬁcação,
bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do
certame ao licitante vencedor. (g.n.)
Ademais, veriﬁco constar no anexo II, do edital do Pregão 33/2009, que discriminava o objeto contratado, a informação de que a demanda se tratava de “contratação
de empresa, sob a forma de prestadora de serviços, com
fornecimento de combustível, lubriﬁcante e manutenção mecânica por conta da empresa Contratada”. (g.n.)
Assim, apesar dos obstáculos e diﬁculdades reais enfrentadas pelo recorrente em função da urgência de sua designação - os quais devem ser considerados pelo julgador, a luz do disposto do artigo 22, do Decreto-Lei 4.657,
de 4 de setembro de 1942 (Lindb), entendo que caberia
exclusivamente ao pregoeiro, no momento da condução
do certame, veriﬁcar a documentação apresentada pela
licitante, relativa à fase de habilitação, certiﬁcando-se de
que empresa contratada realmente desenvolvia todas as
atividades objeto da licitação.
Registre-se, a propósito, que o valor expressivo do cerwww.tce.es.gov.br

tame, de R$3.216.000,00 (três milhões, duzentos e dezesseis reais), bem como o desconhecimento das regras
dispostas no edital, por si só, já ensejariam uma postura
mais diligente por parte do pregoeiro durante a fase de
julgamento, como também após a sua conclusão.
Isto posto, entendo que a conduta praticada pelo agente público se enquadra na hipótese de culpa por erro grosseiro, nos termos do artigo 28 do Decreto-Lei
4.657/1942, razão pela qual voto pela manutenção da
irregularidade descrita no item 10.6, afastando a responsabilidade do senhor Valmir Costalonga Júnior quanto aos demais itens.
Acerca do julgamento do processo TC 6055/2010 que
converteu o processo de ﬁscalização em Tomada de Contas Especial, ressalta o defendente que a ele não foi imputada penalidade de ressarcimento, omissão no dever
de prestar contas, não comprovação da regular aplicação de recurso repassados pelo Estado ou Município, de
ato ilegal, ilegítimo e antieconômico, de grave infração à
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, o que
importaria no julgamento irregular, nos termos do artigo
163 da Resolução 261/2013.
Conforme disposto nos autos, o Plenário do TCEES entendeu pela manutenção da irregularidade, sujeitando o
recorrente à aplicação de multa individual.
Deste modo, não havendo acometido as hipóteses previstas no artigo 163 do RITCEES, ausente também o requisito básico para o prosseguimento de Tomada de
Contas Especial em relação ao recorrente. Assim sendo,
entendo como devida a desconversão do processo de Tomada de Contas Especial em processo de ﬁscalização em
relação ao recorrente, conforme disposto no artigo 329,
§ 8º do RITCEES:
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Art. 329. A apreciação e julgamento dos processos sob
a jurisdição do Tribunal observarão as normas relativas
aos ritos especiais previstos neste Regimento.
§ 8º Os processos de ﬁscalização convertidos em tomada de contas especial em que, por ocasião do julgamento, for afastada a imputação de ressarcimento de valores, subsistindo, no entanto, a irregularidade, deverão
ser desconvertidos para serem apreciados como processo de ﬁscalização, apenas quanto aos responsáveis que
se enquadrem nessa hipótese. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016).
Finalmente, entendo que o valor da multa inicialmente
aplicada ao recorrente deverá ser dosada nos limites de
sua responsabilidade, considerando o teor deste voto e
a lei vigente a época dos fatos. Ressalto que o índice UPFEES de correção previsto na Lei Complementar 32/1993
foi substituído pela Unidade Fiscal de Referência (UFIR) e
posteriormente, pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) nos termos da Resolução 163 de 23 de janeiro de 2001, equivalendo, a época, aos valores máximos previstos na Resolução 182/2002.
Por todo o exposto, e convergindo em parte com o posicionamento técnico e ministerial, entendo pelo provimento parcial do recurso interposto para, nos termos do
artigo 329, §8º, da RITCEES, desconverter o processo de
Tomada de Contas Especial em relação ao recorrente,
reduzir a multa inicialmente imputada ao recorrente para 1000 VRTE e afastar a responsabilidade do senhor Valmir Costalonga Júnior em face dos itens 10.3, 10.4, 10.5,
10.7 e 10.8 do Acórdão recorrido.

da pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divirjo em parte do entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a proposta de deliberação que
submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 CONHECER o Recurso de Reconsideração interposto
pelo senhor Valmir Costalonga Júnior, em face do Acórdão TC 1215/2015;
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração impetrado, ACOLHENDO as razões recursais
apresentadas para AFASTAR as irregularidades dispostas
nos itens 10.3, 10.4, 10.5, 10.7 e 10.8 do acórdão recorrido, MANTENDO a irregularidade atinente ao item 10.6
do acordão recorrido;
1.3 DESCONVERTER o processo de Tomada de Contas Especial em relação ao recorrente, nos termos do artigo
329, § 8º, do RITCEES;
1.4 ADEQUAR a MULTA inicialmente imputada ao recorrente para o valor de 1000 VRTE, nos termos do artigo 96
da Lei Complementar 32 de 19 de janeiro de 1993;
1.5 Seja dada CIÊNCIA ao recorrente, do teor desta decisão.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

1.6 Em seguida ARQUIVE-SE.

Por todo o exposto e com base na competência outorga-

2. Por maioria, parcialmente vencido o Conselheiro Sewww.tce.es.gov.br

bastião Carlos Ranna de Macedo que acompanhou a
área técnica e Ministério Público Especial de Contas.
3. Data da Sessão: 11/09/2018 - 31ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
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LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 20/11/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1240/2018 – PLENÁRIO
Processos: 04743/2018-4, 08527/2017-9
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UGs: SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra, SEDU - Secretaria Municipal
de Educação de Serra

face do Acórdão TC-194/2018 – Plenário (proferido nos
autos do processo TC 8527/2017), cujo dispositivo segue
abaixo transcrito:

trução Técnica de Recurso 237/2018, abaixo transcrita.

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 pelo relator, em:

O presente processo intitulado Pedido de Reexame origina-se de decisão proferida nos autos de representação
levada a efeito pelo recorrente, que ao ﬁnal e ao cabo
decidiu por não a conhecer e arquivá-la.

1.1. NÃO CONHECER da presente representação, formulada pela empresa Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba - COOPE SERRANA, acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n° 017/2017 da Prefeitura Municipal de Serra, na forma do artigo 177, III e IV
da Resolução TC nº 261/2013;

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

1.2. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.

Interessado: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA,
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, ANDERSON
WERDAN FAGUNDES

Assim, os autos foram encaminhados à SecexRecursos
para instrução, que opinou pelo não conhecimento do
feito (Instrução Técnica de Recurso 237/2018 (doc. 08).

Recorrente: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas no Parecer 3938/2018, da lavra do Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira (doc. 14).

Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), MARIANA GOMES AGUIAR (OAB: 22270-ES),
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES (OAB: 15053-ES)
PEDIDO DE REEXAME – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela Coope
– Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba, em

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando 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 Inswww.tce.es.gov.br

“(...) 2. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE - DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

A questão que se impõe à análise diz respeito a natureza jurídica da decisão guerreada e sua aptidão a desaﬁar
a espécie recursal manejada pelo recorrente (Pedido de
Reexame).
Dispõe o art. 427 da Resolução 261/2013:
Art. 427. As decisões do Tribunal poderão ser preliminares, interlocutórias, deﬁnitivas ou terminativas.
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve ordenar a citação, a notiﬁcação, rejeitar as
alegações de defesa e ﬁxar novo e improrrogável prazo
para recolhimento do débito ou, ainda, determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo.
§ 2º Interlocutória é a decisão pela qual o Relator ou o
Tribunal decide questão incidental, adota medida cautelar antes de pronunciar-se quanto ao mérito, ou delibera
212 sobre as condutas descritas nos incisos IV, V, VI, VII,
VIII, IX e XIII e no § 2º do art. 135 da Lei Orgânica do Tribunal. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 006,
de 29.3.2016). Redação Anterior: § 2º Interlocutória é a
decisão pela qual o Relator ou o Tribunal decide questão
incidental ou adota medida cautelar, antes de pronunciar-se quanto ao mérito.
§ 3º Deﬁnitiva é a decisão pela qual o Tribunal examina o mérito.
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§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, determina a extinção pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou o seu arquivamento por racionalização administrativa e economia processual.

O interposto e que deveria sê-lo não possuem efeito suspensivo ex legi, nem outro aspecto diferencial que ensejasse qualquer especulação acerca de um suposto benefício ao recorrente no manejo do Pedido de Reexame ao
invés do Agravo.

VEL. Apelação Cível AC 776061 PR... do Paraná, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto. 5ª Câmara Cível 5479... APELACAO, EMBARGOS,
OPOSICAO, FAX, JUNTADA, INTEMPESTIVIDADE, PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE, RECURSO...

Resta a questão do erro grosseiro.

Tem-se sem qualquer dúvida plausível que a decisão pelo não conhecimento de uma representação se subsome
ao conceito de decisão terminativa, eis que determinada
a extinção do processo pela ausência de pressupostos de
desenvolvimento válido do processo.

No âmbito da jurisdição civil propriamente dita a interposição de Apelação nas hipóteses em que o recurso cabível seria o Agravo é interpretado como erro grosseiro,
não se admitindo a fungibilidade, mesmo que a demanda tenha sido apresentada no prazo para manejo do reclamo adequado.

TJ-BA - Agravo Regimental AGR 00170206720158050000
50000 (TJ-BA)

Nesse diapasão, o art.415 da Resolução 261/2013, preconiza:
Art. 415. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias.
Dessume-se sem maiores esforços exegéticos que o expediente nominado de Pedido de Reexame na verdade
não passa de um agravo, restando ao analista veriﬁcar se
aplicável à espécie o princípio da fungibilidade.
Sobre essa perspectiva o art. 399 do Regimento interno
do Tribunal de Contas assinala:
399. O recorrente não será prejudicado pela interposição de um recurso por outro, desde que respeitado o
prazo de interposição do recurso cabível, ressalvados os
casos de má-fé ou erro grosseiro.
O prazo para interposição foi respeitado, eis que interposto o recurso no décimo dia, consoante se depreende da informação contida no Despacho 28555-2018-1.
Não se cogita de má fé, pois em nada aproveitaria ao
recorrente a interposição de um recurso erroneamente
nessas condições.

27.../09/1999 DJ: 5479 - 27/9/1999 APELACAO, EMBARGOS, OPOSICAO, FAX, JUNTADA, INTEMPESTIVIDADE,
PRINCIPIO...
TJ-PR - Apelação Cível AC 776061 PR 0077606-1 (TJ-PR)
Jurisprudência Data de publicação: 14/09/1999
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS OPOSTOS VIA FAC SÍMILE - ORIGINAL JUNTADO FORA DO PRAZO LEGAL - APELAÇÃO INTERPOSTA NO LUGAR DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL, EM FACE DA EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Ainda que se pudesse admitir
a oposição dos embargos via fac símile, subordinar-se-ia essa admissão à apresentação do original dentro do
prazo legal, afastando-se, por outro vértice, a aceitação
do apelo por agravo de instrumento, ante o princípio da
fungibilidade dos recursos, em face da ocorrência manifesta de erro grosseiro.
Encontrado em: , INAPLICABILIDADE, ERRO GROSSEIRO, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RECURSOCABIwww.tce.es.gov.br

Jurisprudência Data de publicação: 29/06/2016
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APELAÇÃOINTERPOSTA NO LUGAR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO
PRÍNCIPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contra a decisão que resolve a impugnação sem extinção da execução
é cabível o recurso de agravo (art. 475-M , primeira parte do § 3º, do CPC ). 2. O Recurso de Apelação interposto no lugar do Agravo de Instrumento afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, diante do erro grosseiro e da ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível contra a decisão impugnada, independentemente
de sua denominação. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Agravo Regimental, Número do Processo:
0017020-67.2015.8.05.0000/50000, Relator (a): Moacyr
Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em:
29/06/2016 )
Encontrado
em:
Terceira
Câmara
Cível
29/06/2016 - 29/6/2016 Agravo Regimental AGR
00170206720158050000 50000 (TJ
TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL AC 139160 RJ 97.02.16016-2
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(TRF-2)

provido. .

Jurisprudência Data de publicação: 23/01/2008

Encontrado em: 10ª Câmara de Direito Privado
01/10/2008 - 1/10/2008 Agravo de Instrumento AG
5949874600 SP (TJ-SP) Testa Marchi

Ementa: EXECUÇÃO TRABALHISTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃOCÍVEL EM LUGAR DE AGRAVO DE PETIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRÍNCIPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO
GROSSEIRO 1.O recurso cabível contra decisão proferida
em embargos à execução trabalhista é o agravo de petição, conforme expressamente previsto no artigo 897, alínea “a”, CLT . 2.O principio da fungibilidade recursal pode ser aplicado desde que não tenha ocorrido a preclusão por esgotamento do prazo do recurso correto; exista uma dúvida objetiva acerca do recurso a ser ofertado; e não tenha ocorrido erro grosseiro quanto à escolha
do instrumento processual. 3.Interposta apelação cível
contra sentença proferida em embargos à execução trabalhista, veriﬁca-se a ocorrência de erro grosseiro. 4.Recurso de apelação não conhecido.
Encontrado em: A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator. TERCEIRA
TURMA... ESPECIALIZADA DJU - Data::23/01/2008 - Página::219 - 23/1/2008 APELAÇÃO CIVEL AC 139160 RJ 97
TJ-SP - Agravo de Instrumento AG 5949874600 SP (TJ-SP)
Data de publicação: 01/10/2008
Ementa: Recurso inventário decisão que indefere a habilitação de requerente que não é herdeira pedido juridicamente impossível interposição de apelação, no lugar de agravo de instrumento recurso não recebido decisão interlocutória e agravável, portanto apelação, ademais, que foi interposta fora do prazo previsto para o manejo do reclamo correto rejeição mantida. Agravo im-

DJSE 09/06/2011 - Pág. 4 - Diário de Justiça do Estado
de Sergipe
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO, NO LUGAR DE AGRAVO - JUÍZO A QUO NÃO CONHECE DA APELAÇÃO - INAPLICABILIDADE... DA 1ª CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO NO. ACORDÃO........: 7284/2011 ESCRIVANIA.........: ...
Diário • Diário de Justiça do Estado de Sergipe
TJ-DF - APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE APL 45650420018070001 DF 000456504.2001.807.0001 (TJ-DF)
Data de publicação: 16/11/2006
Ementa: PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. PROCESSO
CIVIL. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. DECISÃO QUE
DECLINA DA COMPETÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NOLUGAR DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. - DECISÃO QUE DECLINA
DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE ADOÇÃO, EM FAVOR DO FORO DO LOCAL ONDE
PASSOU A RESIDIR O ADOTANTE E O ADOTANDO, É IMPUGNÁVEL MEDIANTE AGRAVO, VISTO QUE SE TRATA,
À EVIDÊNCIA, DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. - NÃO HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO CABIMENTO DO
RECURSO, RESTA IMPOSSÍVEL APLICAR-SE O PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE. - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Encontrado em: INTERPOSIÇÃO, APELAÇÃO, CABIMENTO, AGRAVO, CARACTERIZAÇÃO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESCABIMENTO,... APLICAÇÃO, PRINCÍPIO DA
www.tce.es.gov.br

FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E
DA JUVENTUDE APL 45650420018070001 DF 000456504.2001.807.0001 (TJ-DF) CÉSAR LOYOLA
Poder-se-ia argumentar que o Agravo no âmbito do Processo Civil é apto a desﬁar tão somente decisões interlocutórias, diversamente da jurisdição deste Tribunal que
o admite também das decisões terminativas.
É fato que o conceito pormenorizado das decisões que
são proferidas nesta Corte, torna o equívoco ocorrido
inescusável, agravado, sem trocadilho pela peça recursal
ter sido elaborada por proﬁssionais do Direito, que certamente possuem o discernimento suﬁciente para distinguir uma decisão terminativa (que não resolve o mérito), de outra deﬁnitiva (com resolução de mérito).
No caso em apreço, houve cabal demonstração desse
entendimento (que o julgamento foi realizado sem decisão de mérito) na causa de pedir do recurso, no momento que o recorrente assinala:
“Inobstante tenha constatado no voto condutor a proposta de encaminhamento pelo não conhecimento da
Representação, em razão de ter havido a instrução do
feito, com análise de questões de mérito, entende que
houve em verdade, julgamento pela improcedência. ”
O juízo de valor do recorrente não pode, nem será a baliza para ﬁns de enquadramento do recurso cabível a impugnar uma decisão proferida por órgãos constitucionais, cujos julgadores receberam a outorga estatal para
dentre outras coisas dizer o direito (ainda que em alguns
casos, como nos Tribunais de Contas sem a força da coisa julgada jurisdicional).
Assim sendo, o que deve servir única e exclusivamente
de paradigma para ﬁns de manejo recursal é o Acórdão
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lavrado por agentes estatais revestidos de autoridade e
competência para tal.
Descabe ao jurisdicionado se valer de recursos, tomando por fundamento sua apreciação pessoal sobre o que
fora decidido.
Nesse contexto, tem-se como absoluto que o parâmetro
para apresentação de qualquer reclamo em face de decisões prolatadas por essa Corte deva ser o efetivamente
consubstanciado no Acórdão e não a valoração de quem
a este se sujeita, dos termos que julga como deveria ter
sido vazada a peça decisória.
Isto posto, entende-se que se aﬁgura erro grosseiro o
engano sobre a interposição equivocada de recurso que
tenha previsão legal e regimental, mormente quando
subscrito por proﬁssional habilitado, como no caso em
apreço.
3. CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO ao recurso, uma vez que não se pode falar
em fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva e o eqúivoco na interposição se dá por erro grosseiro
do 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:

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

1.1. Não conhecer do presente Pedido de Reexame, em
razão de não ser cabível na presente situação, e de não
ser possível a utilização da fungibilidade recursal, tendo
em vista a inexistência de dúvida objetiva e, por outro
lado, restar demonstrado erro grosseiro do recorrente;

ACÓRDÃO TC-1241/2018 – PLENÁRIO

1.2. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), 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
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
www.tce.es.gov.br

Processo: 04823/2018-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SESPORT - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: EDILSON BARBOZA, MAXIMIANO FEITOSA
DA MATA, ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO, FABIO LUIZ DE
JESUS MAGALHAES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017
– SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER (SESPORT) – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
dos senhores Edilson Barboza, Fábio Luiz de Jesus Magalhães, Maximiano Feltosa da Mata e Roberto Ribeiro
Carneiro.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 237/2018
e a Instrução Técnica Conclusiva 3487/2017, concluindo pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de ConSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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tas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 4127/2018).

da subtraído o total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

É o relatório.

Tabela 1) Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
2.894.680,23
Balanço Orçamentário (b)
2.894.680,23
Divergência (a-b)
0,00

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 no Relatório Técnico 237/2018, abaixo transcrito:
3 GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram avaliados os pontos de controle relacionados na Resolução TC 297/2016 com base nos
referidos demonstrativos, conforme quadros abaixo, não
sendo constatadas inconsistências.
3.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenha-

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
subtraído o total da despesa paga informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 2) Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
563.085,56
Balanço Orçamentário (b)
563.085,56
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.3 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao total da despesa orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 3) Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
22.444.869,65
www.tce.es.gov.br

Balanço Orçamentário (b)
Divergência (a-b)

22.444.869,65
0,00

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.4 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 4) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
4.143.449,46
Balanço Patrimonial (b)
4.143.449,46
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.5 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve ser
igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do
Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 5) Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
4.250.663,11
Balanço Patrimonial (b)
4.250.663,11
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018

73

ATOS DO PLENÁRIO
Divergência (a-b)
Exercício anterior
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

0,00
38.394.784,56
38.394.784,56
0,00

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.6 Análise entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 6) Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II 236.564.719,78
Ativo (BALPAT) – I
215.441.720,51
Variações Patrimoniais Dimi- 21.122.999,27
nutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV 236.564.719,78
+V
Passivo (BALPAT) – III
215.441.720,51
Resultado Exercício (BALPAT) 4.250.663,11
– IV
Variações Patrimoniais Au- 25.373.662,38
mentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Pelo exposto, veriﬁca-se observância ao método das partidas dobradas.
3.1.7 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 7) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
22.444.869,65
Dotação Atualizada (b)
29.660.373,54
Execução da despesa em rela- -7.215.503,89
ção à dotação (a-b)

Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
4 MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES
não foram constatadas ações pertinentes ao exercício
em análise.
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. JULGAR REGULARES AS CONTAS dos senhores Edilson Barboza, Fábio Luiz de Jesus Magalhães, Maximiano Feltosa da Mata e Roberto Ribeiro Carneiro frente à
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SESPORT no
exercício de 2017, na forma do inciso I, do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação aos
responsáveis, nos termos do artigo 85 do mesmo diplowww.tce.es.gov.br

ma legal;
1.2. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), 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
Relator
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-1242/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05038/2017-8
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMDU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Mobilidade de Vila Velha
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SEMDU – SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE VILA VELHA – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2016, da Secretária Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha,
sob a responsabilidade do Sr. Marcelo de Oliveira e do Sr.
Antônio Marcus Carvalho Machado.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas manifestou-se por meio de Análise Inicial de Conformidade 00140/2017-3 (Doc. 50), no qual se absteve de
emitir opinião acerca das contas da unidade gestora, sob
a fundamentação de que não seria prudente avaliar a
gestão, ante a fragilidade do parecer conclusivo da Unidade de Controle.
Logo após, a Secex Contas elaborou Relatório Técnico –
RT nº 00953/2017-2 (Doc. 51), opinando pela citação do
Responsável, Sr. Marcelo de Oliveira, em razão da Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários
encontrada na prestação de contas. Sugeriu ainda em
RT, que fosse recomendado ao atual gestor ou quem ve-

nha a sucedê-lo que: 1) nas próximas prestações de contas apresente “Relatório e Parecer Conclusivo” apresente parecer conclusivo acerca das contas anuais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha.
Ato contínuo, a Secex Contas, por meio Instrução Técnica
Inicial – IT nº 01426/2017-3 (Doc. 52), sugeriu a citação
do Responsável Sr. Marcelo de Oliveira, o que foi acolhido pelo relator, que por meio de Decisão Monocrática
02033/2017-4, determinou a citação do responsável, para que se manifestasse no prazo de 30 dias.
Devidamente citado, conforme Certidão 02377/2018-3
(Doc. 58), o Responsável manifestou-se por meio de Defesa/Justiﬁcativa (Doc. 59).
Ato contínuo, o Núcleo de Contabilidade e Economia –
NCE, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
02930/2018-3 (Doc. 62), opinando pelo julgamento regular das contas apresentadas pelo Sr. Marcelo de Oliveira.
Após, foram os autos remetidos ao Ministério Público de
Contas, que por meio de seu Procurador, Luciano Vieira,
emitiu Parecer 03716/2018-1 (Doc. 66), acompanhando os argumentos fáticos e jurídicos delineados na ITC
00169/2018-1.
É o relatório
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam de Prestação de contas anual
da SEMDU – Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Mobilidade de Vila Velha, referente ao exercício de 2016, portanto, estamos a apreciar as “Contas de
Gestão”.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolawww.tce.es.gov.br

da nesta Corte de Contas, em 02 de maio de 2017, ou seja, dentro do prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
É cediço que a este Tribunal de Contas compete julgar as
contas dos administradores e dos demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da Administração
direta e indireta do Estado e dos Municípios, incluídas as
fundações e as sociedades por eles instituídas ou mantidas, bem como as contas daqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
dano ao erário.
Isto posto, veriﬁco que os autos se encontram devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Superada a análise das formalidades, passo à análise da
irregularidade apontada pela área técnica.
O corpo técnico deste Tribunal, observou a presença de
inconsistências na Prestação de Contas sub examine,
que merecem destaque neste voto:
2.1 Divergência entre saldos contábeis e os extratos
bancários (Item 3.2.1.1do RTC) – Base legal: IN 34/2015
e artigos 85 e 89 da Lei 4320/64
De acordo com o Relatório Técnico 00953/2017-2 (Doc.
51), há uma divergência entre os extratos bancários da
conta movimento nº 20-6 e contábeis que totalizam um
valor de R$ 10.496,36 (dez mil, quatrocentos e noventa
e seis reais e trinta e seis).
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Em sua defesa o Sr. Marcelo de Oliveira informou que
apesar de o Município de Vila Velha ser afetado pela desconcentração administrativa, e apesar das prestações de
contas serem feitas de forma individual pelas unidades
gestoras, algumas operações não são afetadas por essa desconcentração, sendo as operações ﬁnanceiras das
unidades gestoras, centralizadas na Secretaria de Finanças.
Alegou ainda que a titular da conta, objeto da irregularidade, é a Prefeitura Municipal de Vila Velha, e o extrato apresentado, está divergente em razão da conta ser
única para todas as unidades gestoras. Assim, o extrato apontado com divergência, será compatível com o da
prestação de contas da Secretaria Municipal de Finanças.
Em resposta ao alegado pelo responsável, o NCE, por
meio de ITC 00169/2018-1, opinou por afastar a irregularidade, pois a conta 20-6, objeto da irregularidade, é
gerida pela Secretaria Municipal de Finanças conforme
consta no sistema do CidadES, sendo inserida equivocadamente à Prestação de Contas da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha.
Entendo que a irregularidade apontada foi sanada, posto que conforme consta no CidadES, a Unidade Gestora
076E0600007- Secretaria Municipal de Finanças é a responsável por gerir a conta 20-6, objeto desta irregularidade.
Pelo exposto, integro ao meu voto o argumento aduzido pela área técnica e afasto a irregularidade em análise,
vez que os argumentos apresentados pela defesa, estão
de acordo com as informações disponibilizadas no sistema CidadES, restando a irregularidade sanada.

Registra-se que não há itens a serem monitorados no referido exercício.
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
nº1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram 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, devendo ser julgadas regulares
as contas em análise.
Ante ao exposto, encampando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

[...]

Relator

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

1. ACÓRDÃO

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

Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Processo
TC 5038/2017-8, ACORDAM os conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES as contas as contas da Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
de Vila Velha, sob a responsabilidade do Senhor Marcelo de Oliveira, relativas ao exercício de 2016, 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 aos interessados;
1.3. Após os tramites regimentais, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
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
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1243/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05986/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA
Responsável: CLAUDIA HACKBART TEIXEIRA, FLAVIA

LYRA NUNES

mais documentos que julgassem necessários.

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIACICA – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
001/2018 - IMPROCEDÊNCIA – CIÊNCIA – ARQUIVAR.

Como demonstrado em Despacho 36043/2018-6 da Secretaria-Geral das Sessões – SGS, as interessadas acostaram aos autos Resposta de Comunicação 490/2018-8
e demais Peças Complementares tempestivamente, em
16 de julho de 2018.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, apresentada em 05/07/2018,
em face da Prefeitura Municipal de Cariacica, acerca do
Edital de Chamamento Público nº 001/2018, Processo nº
13.521/2018 – Secretaria Municipal de Saúde, cujo objeto é a celebração de contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização, administração e execução das
ações e serviços de saúde do Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero.
Alega o representante que a Municipalidade teria optado por fazer a contratação de uma empresa gestora para
ﬁns de gerenciamento de pessoas, equipamentos e materiais da unidade de saúde pública de Cariacica, popularmente conhecido como “PA do Trevo”, situado no Trevo de Alto Lage, ao valor anual de aproximadamente R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais), culminando em
suposta terceirização da saúde no Município.
Em Decisão Monocrática 1132/2018-9, o relator deixou
de apreciar a medida cautelar pleiteada, tendo sido determinada a notiﬁcação da Sra. Cláudia Hackbart Teixeira - Secretária Municipal de Saúde de Cariacica e da Sra.
Flávia Lyra Nunes - Presidente da Comissão Especial de
Chamamento Público, Seleção, Credenciamento e Contratação de Organizações Sociais - CESCOS, para que no
prazo de 05 dias, apresentassem as justiﬁcativas e dewww.tce.es.gov.br

O Conselho Municipal de Saúde de Cariacica, através de
ofícios lavrados pela Sra. Célia Maria Vilarino – Presidente, informou a este Tribunal sobre a reprovação do Relatório Geral de Gestão da Saúde, referente ao exercício de
2017, e apontou o descumprimento da Lei Complementar nº 141/2012; relatou ainda possíveis irregularidades
no processo licitatório cujo objeto seria a transparência
da gestão do PA do Trevo/Alto Laje, para empresas terceirizadas.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, através de Manifestação Técnica MT 653/2018-2, opinou pela improcedência da Representação, ante a ausência de indícios de
ocorrência das irregularidades alegadas, nos termos do
artigo 95, inciso I da Lei Complementar 621/2012.
O Ministério Público de Contas, em Parecer 3793/20185 do Procurador Especial de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou o entendimento técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Veriﬁco que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas, in verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018

77

ATOS DO PLENÁRIO

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.
Art.184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos
de admissibilidade, decido pelo recebimento da presente representação.
O representante alega existirem indícios de irregularidades formais no processo de qualiﬁcação/terceirização

que está sendo implementada pelo Município de Cariacica, em afronta à Lei nº 4.464/2007, que dispõe sobre a
composição do Conselho Municipal de Saúde.

Nesse sentido, anuindo ao posicionamento técnico, entendo pela não conﬁguração da irregularidade apontada
pelo representante.

Passo, portanto, à detida análise das supostas irregularidades levantadas.

Vício no Processo de Qualiﬁcação de Organizações Sociais no Município, com vistas à Realização de Contrato
de Gestão do PA de Trevo – Alto Lage.

Não informação ao Conselho Municipal de Saúde da
intenção de realizar Contrato de Gestão em descumprimento das Resoluções expedidas pelo Conselho em
questão.
Nos termos da Representação apresentada, o processo
de terceirização/qualiﬁcação não teria sido deliberado
pelo Conselho de Saúde, conforme previsto na Resolução nº 22/2018 do Conselho Municipal de Saúde.
A Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS entendeu não haver irregularidade,
haja vista a natureza administrativa da decisão de realizar contrato de gestão para administração do Posto de
Atendimento, e, ainda, a ocorrência de informação ao
Conselho Municipal de Saúde.
Cumpre destacar a atribuição do Conselho Municipal de
Saúde para deliberar acerca das políticas de desenvolvimento de ações e estratégias ligadas à saúde municipal,
resguardada à Secretaria Municipal de Saúde a homologação dessas deliberações, como previsto em Lei Federal
nº 8140/90 e Lei Municipal nº 4464/2007.
Outrossim, a decisão de efetivar-se contrato de gestão
para o Pronto Atendimento denota caráter administrativo, não estando tal decisão vinculada à deliberação do
Conselho. Note-se que, inclusive, a Secretaria Municipal
de Saúde deu ciência ao Conselho sobre a pretensão de
celebrar o referido contrato para administração do Pronto Atendimento em questão.
www.tce.es.gov.br

Alega o representante que o Município de Cariacica estaria descumprindo a Lei Municipal nº 5.739/2017, no que
tange ao processo de qualiﬁcação das Organizações Sociais (Programa de Organizações Sociais do Município de
Cariacica), não se veriﬁcando a documentação comprobatória necessária.
Assevera que o Conselho deveria deliberar sobre o processo de qualiﬁcação das Organizações Sociais Instituto
Acqua – Ação, Cidadania Urbana e Ambiental (Processo
nº 32.449/2017) e Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi (Processo nº 23.109/2017), por serem de relevância pública as ações sociais e serviços de saúde, como disposto no artigo 197 da Constituição Federal.
A SecexSAS entendeu não haver irregularidade, após
compulsar cópia do processo administrativo de seleção
de organização social para celebração de contrato de
gestão carreada aos autos, constatando que fazem parte
do processo a documentação comprobatória de enquadramento no programa especíﬁco.
Desse modo, acolhendo o posicionamento técnico, entendo não restar conﬁgurada a irregularidade apontada
na Representação.
Inexigibilidade indevida da Licitação, em desconformidade com a Lei nº 8.666/1993.
Consta da Representação que o Município teria violado
previsão constante da Lei 8.666/93 na contratação de
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Organização Social para celebrar Contrato de Gestão para o Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero, por meio do Edital de Chamamento Público nº
001/2018, ao não realizar processo licitatório para o objeto em comento.
Em sua análise, a SecexSAS não veriﬁcou a ocorrência de
irregularidade, estando a situação de dispensa prevista
como uma das hipóteses do artigo 24 da Lei de Licitações.
Necessário observar a deﬁnição de chamamento público
prevista no inciso XII do artigo 2º da Lei 13.019/14, que
estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil:
Art. 2o Para os ﬁns desta Lei, considera-se:
[...]
XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para ﬁrmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento,
no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;
É de se notar, que a seleção da Organização da Sociedade Civil é feita de forma similar à licitação, contando com
publicação, edital, regras de participação e disputa. Entretanto, este procedimento não está ligado à Lei de Licitações, como disposto no artigo 84 da referida Lei.

bito das respectivas esferas de governo, para atividades
contempladas no contrato de gestão. (Incluído pela Lei
nº 9.648, de 1998)
Destarte, o caso em tela se amolda perfeitamente à condição estabelecida acima, qual seja, Edital 001/2018 de
Chamamento Público visando celebrar Contrato de Gestão com Organização Social.
Nestes termos, perﬁlhando o opinamento técnico, entendo pela não conﬁguração da irregularidade apontada
pelo representante, estando a situação fática de acordo
com previsão da Lei de Licitações.
Descrição da área física do imóvel, prevista nos anexos
I, I-A e IX do Termo de Referência em desacordo com a
realidade.
O representante aduz que as informações constantes no
texto do Termo de Referência disponibilizado são supostamente inverídicas e/ou omitem informações sobre a
estrutura física, o que desvalorizaria o empreendimento
diante de sua negociação.
Há que se destacar não ter sido acostada aos autos qualquer documentação comprobatória das alegações realizadas pelo representante, em desrespeito ao inciso III do
artigo 94 da Lei Orgânica deste Tribunal.

Já o artigo 24 da Lei 8.666/93 prevê as hipóteses de dispensa de licitação, entre elas, destacamos o inciso XXIV:

Saliente-se ainda, que parte da documentação encaminhada pela Sra. Célia Maria Vilarino – Presidente do
Conselho Municipal de Saúde de Cariacica, cuida de relatório de visita realizada no Pronto Atendimento em
06/04/2018 pelo referido Conselho, sendo possível comparar a descrição da área física do imóvel e o inventário
dos bens através das fotos anexadas.

XXIV - para a celebração de contratos de prestação de
serviços com as organizações sociais, qualiﬁcadas no âm-

Em sua análise, a SecexSAS entendeu pela não conﬁguração da irregularidade, uma vez que a situação narrawww.tce.es.gov.br

da nos anexos ao Edital 01/2018 estaria de acordo com
a narrada no Relatório de Visita realizada no Pronto
Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero em
06/04/2018 pelo Conselho de Saúde de Cariacica.
Sendo assim, acompanhando o posicionamento técnico,
entendo pela não conﬁguração da irregularidade apontada pelo representante.
Do dano ao erário.
Conforme descrito na Representação, o instrumento editalício publicado pelos gestores estaria repleto de irregularidades, com potencial de causar dano aos cofres do
Município.
Em sua Manifestação Técnica, a SecexSAS opinou pela improcedência da presente Representação, frente
ao afastamento de todos os indícios de irregularidades
apontados.
Não há que se falar em contratação ilegal, que representaria possível e iminente dano ao erário, e, portanto, não
há conﬁguração da irregularidade apontada pelo representante.
Ante à ausência de indícios de irregularidade, restou prejudicada a análise dos pressupostos da medida cautelar.
Nesse sentido, acompanhando o opinamento técnico,
entendo pela improcedência da Representação em análise, nos termos do artigo 95, inciso I da Lei Complementar 621/2012.
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
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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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 presente Representação, ante à ausência de indícios de ocorrência das irregularidades alegadas, com fulcro no artigo 95, inciso I da
Lei Orgânica desta Corte de Contas;
1.2. Dar ciência aos interessados;

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

ACÓRDÃO TC-1244/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05992/2018-5

1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

2. Unânime.

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica

3. Data da Sessão: 18/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Domingos Augusto Taufner

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.
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

Representante: Outros orgãos/entidades (CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CÉLIA MARIA VILARINO.)
Responsável: CLAUDIA HACKBART TEIXEIRA
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIACICA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, apresentada em 06/07/2018, em
face da Prefeitura Municipal de Cariacica, tendo em vista o não cumprimento das disposições legais quanto ao
envio do Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de
www.tce.es.gov.br

Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução ﬁnanceira.
Em Decisão Monocrática 1183/2018-1, o relator a notiﬁcação da Secretária Municipal de Saúde de Cariacica, Sra.
Cláudia Hackbart Teixeira, para que no prazo improrrogável de 05 dias tomasse conhecimento dos fatos e se manifestasse acerca das alegações, o que foi atendido tempestivamente em Resposta de Comunicação 519/20182.
A Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, através de Manifestação Técnica
MT 649/2018-6, propôs a extinção do feito sem resolução do mérito e o arquivamento dos presentes autos, haja vista a perda do objeto impugnado, em conformidade com o artigo 307, parágrafo 6º da Resolução TCEES
nº 261/2013.
O Ministério Público de Contas, em Parecer 3792/20181 do Procurador Especial de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou o entendimento técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar
FUNDAMENTAÇÃO
Como anteriormente exposto, a presente Representação
teve por objeto o não cumprimento ao disposto pela Lei
Complementar nº 141/2012, no tocante ao envio do Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até
a data limite de 30 de março do ano seguinte ao da execução ﬁnanceira.
Vejamos a redação do artigo 36 e parágrafos, da supramencionada Lei Complementar:
Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação
elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes inSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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formações:
[...]
§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto neste
artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano
seguinte ao da execução ﬁnanceira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou
não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao
qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000.
[...]
§ 3º Anualmente, os entes da Federação atualizarão o
cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, além
de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão
pelo respectivo Conselho de Saúde.
[...]
§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o ﬁnal dos meses
de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na
Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.
A Secretária Municipal de Saúde de Cariacica aduziu em
sua resposta ao Termo de Notiﬁcação 724/2018-9 que o
referido Relatório Anual de Gestão do exercício de 2017
foi encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde em
23/04/2018, com a justiﬁcativa de que há histórico de
grande rotatividade de proﬁssionais técnicos no Município, e tendo o Conselho sido cientiﬁcado de tal situação.
Observamos, portanto, que a Sra. Cláudia Hackbart Tei-

xeira encaminhou o Relatório antes da notiﬁcação por
esta Corte de Contas, datada de 18/07/2018, garantindo
assim as transferências voluntárias do Sistema Único de
Saúde (artigo 4º, inciso IV da Lei 8.142/90) e o acompanhamento da programação e aplicação dos recursos repassados pelo Ministério da Saúde (artigo 33, § 4º da Lei
8.080/90).
Destarte, tendo a Secretária Municipal de Saúde sanado
a situação de irregularidade com o encaminhamento do
Relatório Anual de Gestão do exercício de 2017 ao Conselho Municipal de Saúde, antes mesmo de ser concedida medida cautelar, há a caracterização da perda superveniente do objeto impugnado.

tes da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).
Diante do exposto, meu entendimento é no sentido de
corroborar o opinamento do Corpo Técnico desta Corte
de Contas, pela extinção do feito e consequente arquivamento dos autos, dada a perda superveniente do objeto.
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.

Nessa senda, destaco previsão do Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 485, inciso IV, e § 3° que:

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

1. ACÓRDÃO

IV - veriﬁcar a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo;

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:

[...]
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos
incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
Cumpre observar também o disposto no artigo 307, § 6º
da Resolução TCEES nº 261/2013:

Relator

1.1. Extinguir o feito sem resolução de mérito, ante a
perda do objeto impugnado, nos termos do artigo 307,
parágrafo único do RITCEES (Resolução TC nº 261/2013);
1.2. Dar ciência aos interessados;

Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.

1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

[...]

4. Especiﬁcação do quórum:

§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e an-

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião

www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária do
Plenário.
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Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.

CRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CARIACICA – EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

tar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cariacica.

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

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

Adiante, foi elaborada a Manifestação Técnica 690/2018,
que incluiu como responsável o senhor Wellington Costa
Freitas, concluindo por manter o entendimento da Instrução Técnica Conclusiva, a saber:

ACÓRDÃO TC-1246/2018 – PLENÁRIO

I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria Municipal
de Infraestrutura de Cariacica, cuja gestão esteve sob
a responsabilidade dos senhores João Felício Scárdua,
Wellington Costa Freitas e Bruno Poles Coelho, referente ao exercício de 2016.
No Relatório Técnico 00746/2017-7 (evento 48) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial - ITI 01258/2017-8 para a citação dos responsáveis.
Em atenção aos Termos de Citação 02445/2017-8 e
02446/2017-2 (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 03057/2018-1, concluindo nos
seguintes termos:

Processo: 05065/2017-5

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cariacica, exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. João Felício Scardua e Bruno Polez Coelho.

Exercício: 2016
UG: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
de Cariacica
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JOAO FELICIO SCARDUA, WELLINGTON
COSTA FREITAS, BRUNO POLEZ COELHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SE-

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 dos Srs. João Felício Scardua e Bruno Polez Coelho, na forma do artigo 84, I da Lei Complemenwww.tce.es.gov.br

3 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Assim, sugere-se a continuidade da instrução, encampando-se, quanto à análise de mérito, a proposição contida na Instrução Técnica Conclusiva 03057/2018-1 (peça 63), também para o Sr. WELLINGTON COSTA FREITAS.
Dessa forma, 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 de responsabilidade dos Srs. JOÃO FELÍCIO SCARDUA, WELLINGTON COSTA FREITAS e BRUNO POLEZ COELHO, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenador
de despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de
Cariacica.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira
elaborou o parecer PPJC 04187/2018-5 e manifestou-se
de acordo com área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do MinistéSegunda-feira, 26 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 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 da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cariacica, sob a responsabilidade dos senhores João Felício Scárdua, Wellington Costa Freitas e Bruno Poles Coelho 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.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presi-

dente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
– EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO
– ARQUIVAMENTO.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

ACÓRDÃO TC-1247/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03860/2018-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SECONT - Secretaria de Estado de Controle e Transparência
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: EUGENIO COUTINHO RICAS, MARCOS
PAULO PUGNAL DA SILVA

www.tce.es.gov.br

I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria de Estado
de Controle e Transparência – SECONT, relativa ao exercício de 2017, cuja gestão esteve sob a responsabilidade
dos senhores Eugênio Coutinho Ricas (01/01 a 17/11) e
Marcos Paulo Pugnal da Silva (18/11 a 31/12).
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00228/2018-3 (evento 66), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 03492/2018-2 (evento 68), nos seguintes termos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a gestão dos Srs. Eugênio Coutinho Ricas e Marcos Paulo Pugnal da Silva, no exercício de funções como ordenador de
despesas da Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamenSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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to regular da prestação de contas dos Srs. Eugênio Coutinho Ricas e Marcos Paulo Pugnal da Silva, na forma do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

expostas pelo relator, por:

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
04167/2018-8 (evento 72) e manifestou-se de acordo
com área técnica.

1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, sob a responsabilidade
dos senhores Eugênio Coutinho Ricas e Marcos Paulo
Pugnal da Silva, 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 aos responsáveis,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

II FUNDAMENTOS

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Exercício: 2017

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.

2. Unânime.

UG: SEDES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

3. Data da Sessão: 18/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

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.

4.1. 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.

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, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões

4. Especiﬁcação do quórum:

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
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1248/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04302/2018-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: NEUCIMAR FERREIRA FRAGA, JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO – EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, relativa ao exercício de 2017,
cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor José Eduardo Faria de Azevedo.
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00209/2018-1 (evento 67), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 03390/2018-1 (evento 69), nos seguintes termos:
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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2 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a gestão do Srs. José Eduardo Faria de Azevedo e Neucimar
Ferreira Fraga, no exercício da função de ordenadores de
despesas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento,
no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016 e anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos no Relatório Técnico 00209/2018-1, sob o
aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas dos Srs. José Eduardo Faria
de Azevedo e Neucimar Ferreira Fraga, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
04053/2018-3 (evento 73) e manifestou-se de acordo
com área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes
ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e 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 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, sob a responsabilidade do senhor José Eduardo Faria de Azevedo, 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.

Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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-1249/2018 – PLENÁRIO

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Processos:02953/2018-1, 03617/2018-7, 03616/20182, 03021/2018-7, 02962/2018-9, 10187/2015-1,
09877/2014-2

2. Unânime.

Classiﬁcação: Embargos de Declaração

3. Data da Sessão: 18/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra

4. Especiﬁcação do quórum:

Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
BRAZ DELPUPO, GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR,
EDELIO FRANCISCO GUEDES, JOAO CARLOS LORENZONI,
JONES CAVAGLIERI, SERGIO MENEGUELLI, RUBENS CASOTTI, LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

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.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
www.tce.es.gov.br

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Recorrente: AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Procuradores: BENICIO HELMER (OAB: 17060-ES), MAURO ESTEVAM (OAB: 17341-ES), PETRONIO ZAMBROTTI
FRANCA RODRIGUES (OAB: 12199-ES)
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANULAÇÃO
DO ACÓRDÃO TC 1718/2017 – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
– PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.

Instado a se Manifestar o Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas, por meio de Instrução Técnica de
Recurso números 145/2018-4, assim concluiu:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

Em face do exposto, opinamos pelo chamamento do feito à ordem, para que seja procedido o exame do mérito da denúncia, após a oportunização do contraditório,
com a consequente anulação do Acórdão TC-1718/2017
– Plenário, caso os indícios de irregularidade trazidos pelo denunciante apontem para o cometimento de ilegalidade reconhecida no pronunciamento exarado no Prejulgado nº 13 (TC 10187/2015).

I. RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com
efeitos infringentes, interposto pela Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES – TC
2953/2018, em face do Acórdão TC 1718/2017, prolatado nos autos do processo TC-9877/2014, que acompanhou a área técnica e o MPC, determinando aos responsáveis pelos Municípios de Afonso Cláudio; Aracruz; Colatina; Marechal Floriano; São Gabriel da Palha; São Roque do Canaã; Serra e Venda Nova do Imigrante para que
adotem providências necessárias ao exato cumprimento
do Prejulgado nº 13, além de Notiﬁcar a AMUNES para
que se abstenha de promover publicações em seu diário oﬁcial de Municípios que não tenham contratado por
meio do devido procedimento licitatório.
O Embargante aduz, em síntese, que ocorreu contradição entre a fundamentação adotada a ﬁm de nortear a
norma jurídica individualizada no dispositivo da decisão,
explica que a decisão objurgada teve toda fundamentação decorrente do Prejulgado nº 13, contudo inseriu
itens que não estavam previstos na normativa do Prejulgado mencionado, ampliando os requisitos ali contidos.
Assim, requer que seja apresentada a fundamentação
constante em cinco regras determinadas que não integram o Prejulgado oportunizando aos demais conselheiros a apreciação da matéria.

CONCLUSÃO:

No mérito destes Embargos de Declaração, opinamos
pelo seu provimento total, acolhendo as razões apresentadas quanto à existência de contradição, para que sejam aclaradas as determinações contidas no Acórdão TC1718/2017 – Plenário, especialmente na descrição das
hipóteses de 1 a 4, à vista do disposto no Prejulgado nº
13 (TC 10187/2015).
É a nossa manifestação.
Nos termos regimentais, o MPC por meio de parecer da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
anuiu integralmente com a manifestação técnica.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Com efeito, a Lei Complementar nº 621/2012 prevê, in
verbis:
Art. 152. Cabem os seguintes recursos nos processos em
tramitação no Tribunal de Contas:
[...]
III - embargos de declaração;
Art. 167. Cabem embargos de declaração quando houwww.tce.es.gov.br

ver 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.
Logo, os embargos de declaração são cabíveis quando
houver, no acórdão ou no parecer prévio, obscuridade,
omissão ou contradição.
Contudo, antes de apreciar os requisitos de admissibilidade dos Embargos de Declaração, a equipe técnica suscita Questão de Ordem observando ausência do devido
processo legal gerando nulidade absoluta do Acórdão
embargado, ressalvando que nos autos do TC 9877/2014
não foram realizadas as citações, ocorrendo em sede de
julgamento determinação, contrariando a Lei Orgânica
desta Corte de Contas.
De fato, compulsando os autos TC 9877/2014, acompanhando a unidade técnica proferi a Decisão Monocrática nº 948/2017 notiﬁcando os responsáveis para apresentação de documentos, que após atendidas as notiﬁcações determinei a instrução dos autos, ocasião em que
a unidade técnica proferiu nova Manifestação Técnica nº
1509/2017 apresentando como proposta de encaminhamento determinação aos responsáveis, sendo acompanhado pelo MPC, onde acolhendo as manifestação proSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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feri voto gerando o Acórdão TC 1718/2017.
Necessário trazer estas informações bem delineadas aos
autos, pois a partir desta instrução me deparo com a possível nulidade, aliás a ausência de citação antes de proferir julgamento já foi objeto de apreciação desta Corte de
Contas – 2ª Câmara, nos autos TC 7563/2012, de minha
relatoria onde por unanimidade fui acompanhado pelos
meus pares, proferindo voto no sentido de que a ausência de citação dos responsáveis compromete o desenvolvimento regular dos processo, onde me permito a transcrever a fundamentação do posicionamento:
O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo é um conjunto de regras estabelecidas por um
grupo para regulamentar o seu funcionamento determinando como é o procedimento para o julgamento de um
processo que é levado à apreciação do plenário e/ou colegiado.
Nesse contexto, as normas estabelecidas devem ser
obrigatoriamente respeitadas para atender os pressupostos processuais que são requisitos necessários para
que o processo atinja seu intento, compondo condições
imprescindíveis para que o processo exista e desenvolva-se de forma válida e regular. Evitando, assim o acometimento de vícios graves.
Na lição de José Roberto dos Santos Bedaque, em sua
obra Direito e Processo: Inﬂuência do direito Material
sobre o Processo. 3.ed. Revisada e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003, o processo é o instrumento com o
qual a jurisdição atua. É necessário o cumprimento de
uma série de atos preparatórios, que se sucedem ordenadamente, a ﬁm de “proporcionar ao julgador o necessário conhecimento da situação de direito material sobre a qual incidirá o provimento. Essa série de atos cons-

titui o processo, que se concebe como uma unidade em
vista de uma ﬁnalidade, que dirige todo o seu desenvolvimento e cujo alcance é sua normal conclusão”.

“§4º. A decisão que deferir ou indeferir a medida cautelar determinará também a oitiva da parte, para que se
pronuncie em até dez dias.

Uma vez iniciado o processo, para que se desenvolva regularmente, é necessário que estejam presentes, dentre
outros elementos, os denominados pressupostos processuais de validade, cujo provimento ﬁnal do magistrado, depende do atendimento a determinadas regras procedimentais, e sua não observância poderá até pôr ﬁm
à relação.

§5º Após a manifestação do responsável, os autos serão
remetidos à unidade técnica para instrução, na forma regulada no Regimento Interno”.

Os pressupostos processuais de validade da relação jurídica processual podem ser positivos ou negativos.

Contudo, após os esclarecimentos prévios prestados, encaminhados os autos a então Coordenadora da 1ª Controladoria Técnica se manifestou à ﬂ. 318, entendendo
que os autos estava maduro para elaboração da Instrução Técnica Conclusiva, em razão de que já havia sido feita a análise do Edital em análise apontados na Instrução
Técnica Inicial e incluídos novos questionamentos por
parte do MPC.

Os pressupostos positivos (ou intrínsecos) devem estar
presentes na relação jurídica processual, são eles: capacidade de ser parte, capacidade para estar em juízo, capacidade postulatória, petição inicial regular, citação válida, competência do juízo, e imparcialidade do juízo.
Feitas estas considerações, ao compulsar os autos, é
de se observar que não fora realizada a citação aos responsáveis consoante estabelece as normas processuais
e procedimentais estabelecidas no Regimento Interno
desta Corte de Contas. Explico.
Embora na ocasião do início da vigência da Lei Complementar nº 621/2012, remetida a alguns entendimentos
equivocados, quando aplicada, é certo que processos
que estivessem sujeitos à apreciação de medidas cautelares, deveriam e deve obedecer até os dias atuais o disposto no Título V, artigos 124 a 129.
No caso concreto, havia medida cautelar a ser apreciada
sendo indeferida pelo Conselheiro Substituto, devendo
nesse sentido, obedecer ao artigo 125, §§4º e 5º do Regimento Interno, verbis:
www.tce.es.gov.br

Observo, na Decisão TC 1964/2013 (ﬂs. 231/232) que, de
fato, houve a notiﬁcação dos responsáveis para que no
prazo de 10 dias apresentassem justiﬁcativas que entendessem pertinentes.

O então Secretário de Controle Externo acatou a manifestação e encaminhou os autos ao NEC para elaboração
da Instrução Técnica Conclusiva, contudo, deixaram, ao
meu sentir, de obedecer aos ritos procedimentais do Regimento Interno desta Corte, inclusive os autos não foram encaminhados ao relator para proferir decisão.
Observo que tal fato foi observado pela equipe de auditoria quando da confecção da ITC, pois dedicou tópico único e exclusivo para tal, conforme se observa às ﬂs.
322/324 tecendo várias considerações, concluindo ao
ﬁnal que a despeito da impropriedade procedimental
houve saneamento vez que não houve prejuízo à defesa.
De início, convém registar que as normas insertas em um
Regimento Interno se traduzem como lei àqueles que a
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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ela estão sujeitos, principalmente, ao atendimento ao rito adotado em razão da premência necessidade de ali
estar presente. Nesse contexto, me valho da interpretação hermenêutica, onde não se presumem na lei palavras inúteis.
CARLOS MAXIMILIANO em seu “Hermenêutica e Aplicação do Direito” (16ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 1997,
p. 251), com muita propriedade e razoabilidade assim se
manifesta :
“Entretanto o preceito não é absoluto. Se de um trecho
se não colige sentido apreciável para o caso, ou transparece a evidência de que as palavras foram insertas por
inadvertência ou engano, não se apega o julgador à letra
morta, inclina-se para o que decorre do emprego de outros recursos aptos a dar o verdadeiro alcance da norma.
Bem avisados, os norte-americanos formulam a regra
de Hermenêutica nestes termos: ‘deve-se atribuir, quando for possível, algum efeito a toda palavra, cláusula, ou
sentença’. Não se presume a existência de expressões
supérﬂuas; em regra, supõe-se que leis e contratos foram redigidos com atenção e esmero; de sorte que traduzam o objetivo dos seus autores. Todavia é possível, e
não muito raro, suceder o contrário; e na dúvida entre a
letra e o espírito, prevalece o último.”
O RITCEES diante de processos que exigem a apreciação de medida cautelar, portanto, dotados de urgência,
adotou o procedimento de justiﬁcativa prévia no sentido
de que se pudesse, antes da instrução inicial do processo, apreciar, de maneira preliminar, a matéria impugnada se, de fato, procede à continuidade do feito ou não,
de modo a não causar nenhum elemento surpresa com
uma demanda descabida ou, ainda, atrapalhar a demanda de um serviço.

De entendimento cristalino, o RITCEES ao prever no §5º
do artigo 125 a necessidade de após a justiﬁcativa apresentada seguir os trâmites processuais ali delimitados,
no caso que se apresenta, mesmo não havendo determinação do Conselheiro Relator Substituto na ocasião do
indeferimento da cautelar, o rito que se seguiu foi o ordinário, portanto, previsto no artigo 313 em diante.
Nesse contexto, estabelece o artigo 316 do RITCEES que:
“Finalizado o relatório, a unidade técnica competente
elaborará instrução técnica inicial, que apontará os indícios de irregularidades detectadas, a responsabilidade
individual ou solidária pelo ato inquinado e, se for o caso, quantiﬁcará o dano causado ao erário, com proposta de conversão do processo em tomada de contas especial, sem prejuízo de outras proposições a serem dirigidas ao Relator”.
Nessa esteira, depois de elaborada a ITI deve ser promovida a citação dos responsáveis para, querendo, apresentar suas razões de defesa, inclusive, no presente caso, contrapor argumentos trazidos pela unidade técnica,
que sugeriu a mantença das irregularidades.
Ensina a doutrina que o princípio da ampla defesa é uma
consequência do contraditório, mas com características
próprias, pois a parte ao optar por se defender, o faz com
plena liberdade, assim não se pode limitar o teor das alegações defensivas.
Preleciona Rui Portanova que: “A defesa não é uma generosidade, mas um interesse público. Para além de uma
garantia constitucional de qualquer país, o direito de defender-se é essencial a todo e qualquer Estado que se
pretenda minimamente democrático. A defesa plena é
garantida pela nossa Constituição Federal (inciso LV do
www.tce.es.gov.br

art. 5° ).
O princípio do contraditório é elemento essencial ao
processo, pois implícita está a participação do indivíduo
na preparação do ato de poder. Não basta intimar a parte para manifestar-se, ouvi-la e permitir a produção de
alegações e provas, mais do que isso, o contraditório tem
que ser pleno e efetivo, pois a preocupação dá-se com o
fato de exercendo a faculdade de defesa, as razões das
partes possam inﬂuir no convencimento do julgador.
Segundo Theodoro Júnior, o princípio do contraditório
é informado pelo princípio do respeito da dignidade da
pessoa, pois se preocupa com a qualidade da defesa da
parte. Com efeito, ao julgar, o juiz reﬂete a importância
que deu ao direito da parte inﬂuir em seu convencimento e esclarecer os fatos da causa.
Restando provado nos autos que os Responsáveis não
foram devidamente citados, nos termos do artigo 56, II
da LC 621/2012 c/c Art. 207 do RITCEES, isto é, promover a citação no prazo de 30 (trinta) dias para apresentar as razões de justiﬁcativa, conﬁgura a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Matéria esta já apreciada pelas Cortes de Justiça, especiﬁcamente na área penal, onde o legislador estabelece
ritos especiais para determinados crimes, ﬁrmando-se o
entendimento de que a defesa prévia é ato processual
diverso da citação, não podendo esta última ser suprida,
sob pena de nulidade, que ora me permito a transcrever
alguns excertos:
Número do 1.0024.11.032220-3/001 Numeração
0322203- Relator: Des.(a) Antônio Armando dos Anjos
Relator do Acordão: Des.(a) Antônio Armando dos AnSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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jos Data do Julgamento: 10/12/2013 Data da Publicação:
10/01/2014 - TJMG
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DROGAS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PROCESSO E PRESCRIÇÃO NÃO SUSPENSOS. RECURSO IMPROVIDO. 1- A
notiﬁcação prevista no art. 55 da Lei 11.343/06, ainda
que realizada por edital, não suspende o curso do processo ou o prazo da prescrição, pois se trata de ato processual diverso da citação. 2- Constatado que o prazo
prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 30 da Lei
11.343/06, encontra-se ultrapassado antes mesmo do
recebimento da denúncia, correta a decisão judicial que
extingue a punibilidade da acusada. 3- Recurso improvido.
...
O edital publicado seguiu à risca a determinação do juízo, notiﬁcando a acusada para o oferecimento de defesa prévia, conforme se apura da cópia juntada às f. 48.
Logo, não houve nestes autos, em nenhum momento, a
citação da denunciada, nem mesmo por meio de edital,
o que afasta a tese de suspensão automática do curso do
prazo prescricional. Destarte, a notiﬁcação prevista no
art. 55 da Lei n.º 11.343/06 não se confunde com a citação (art. 56 da Lei Antidrogas), sendo ato processual
que precede aos demais, como bem assevera Guilherme de Souza Nucci: “Fase preliminar: nos moldes instituídos pela revogada Lei 10.409/2002, mantém-se a fase
de defesa preliminar do denunciado. Notiﬁcado, ele tem
dez dias para apresentar sua defesa prévia. Nessa peça,
oferece todas as alegações que julgar razoáveis para demonstrar a ausência de materialidade ou para evidenciar não ser ele autor, coautor ou partícipe, em suma,

para convencer o magistrado a não receber a denúncia.
(...) Recebimento da denúncia e citação do acusado: ﬁnalmente, após longo percurso preliminar, chega-se ao
recebimento da denúncia. Deve esta decisão ser fundamentada, pois, do contrário, terá sido em vão todo o trabalho da defesa, expondo inúmeros argumentos na peça preliminar, bem como pode resultar em contradição
evidente, caso até mesmo o magistrado empreenda diligências e colha alguma prova.” (NUCCI, Guilherme de
Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 5
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 409 e p. 411). Tanto é assim, que notiﬁcado o denunciado por edital, e não apresentada a
defesa prévia, nomeia-se defensor ao acusado para o
exercício do múnus (art. 55, § 3º, Lei 11.343/06), para somente então analisar-se a possibilidade de recebimento da denúncia, como bem asseveram Luiz Flávio
Gomes e Rogério Sanches Cunha: “O acusado é notiﬁcado (pessoalmente ou por edital) e deve apresentar a defesa preliminar em dez dias. Se sua resposta não for 4 Tribunal de Justiça de Minas Gerais apresentada nesse prazo, o juiz nomeará defensor (defensor público ou dativo),
para apresentá-la em dez dias, concedendo-lhe prontamente vista dos autos. Na medida do possível o defensor nomeado deve procurar entrar em contato com o
acusado (para que possa exercer a defesa de modo amplo). De qualquer modo, é certo que o juiz não pode receber a peça acusatória sem essa defesa preliminar (que
é obrigatória). Não importa quem a apresenta, se defensor constituído ou nomeado. Sem ela o juiz não pode
avançar no andamento processual” (GOMES, Luiz Flávio;
Cunha, Rogério Sanches (Coord.). Legislação criminal especial. 2.ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Reviswww.tce.es.gov.br

ta dos Tribunais, 2010 p. 303). Sendo assim, correto o entendimento objurgado no sentido de que não houve, no
caso em apreço, a suspensão do prazo prescricional, pois
a denunciada sequer fora citada para a ação penal e não
houve o recebimento da denúncia oferecida”.
“Doc. LEGJUR 137.0703.4003.7300
12 - TJSP. Tóxicos. Tráﬁco. Ausência de citação do acusado. Notiﬁcação para apresentação de defesa prévia que
não supre o ato citatório. Nulidade reconhecida a partir da decretação da revelia do apelante e, consequentemente, a sentença, devendo ser refeita a instrução processual, com a citação do réu. Sentença anulada. Recurso provido para esse ﬁm, com expedição de alvará de
soltura”.
Por ﬁm, entende o MPC que a defesa prévia apresentada pelos Responsáveis se equivale ao comparecimento
espontâneo suprindo a ausência de citação em razão de
ausência de prejuízo à defesa.
É certo que nos autos ocorreu a notiﬁcação dos Responsáveis, o que por si só não se enquadra na hipótese
de comparecimento espontâneo como entendido pelo
MPC, pois há de se destacar, que a presunção de conhecimento acerca da existência da demanda, nos moldes
ora analisados, não pode ser entendida como absoluta,
sob pena de se suprimir o direito ao devido processo legal, em especial no que tange ao princípio do contraditório, como previsto no Regimento Interno desta Corte
de Contas.
Por ﬁm, como dito acima nos termos do artigo 56, II da
LC 621/2012 c/c Art. 207 do RITCEES, é previsto o prazo
de 30 (trinta) dias para apresentação de defesa, diferindo do prazo da defesa prévia de 10 dias, quando poderá
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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com mais tempo trazer outros elementos ou documentos inicialmente não apontados, sem mencionar que a
ausência de defesa prévia não gera possível decretação
da revelia, contrariamente da citação.
Partindo de premissa similar observando a natureza jurídica da notiﬁcação, observo que foi esposado o entendimento do Eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo ao emitir a Decisão Monocrática nº 549/2018
inserta nos autos TC 9631/2016 – Embargos de Declaração - Jurisdicionado Município de São José do Calçado,
onde determinou Notiﬁcação Pessoal ao ex-prefeito daquele município em razão de que a notiﬁcação foi entregue a terceira pessoa, me permitindo a entender que se
uma notiﬁcação necessita de ser entregue pessoalmente com mais razão há necessidade de uma citação que
possui prazo maior para apresentação de defesa - inclusive com oportunidade para buscar documentos- ser feita nos moldes das normas legais pertinentes não podendo ser “substituída” por notiﬁcação, vejamos:
O parecer ministerial em que se embasa o pedido de
vencimento antecipado do débito, conquanto possua
embasamento regimental, deve ser analisado segundo
ponderações de conveniência e oportunidade, conforme
passo a expor.
É fato incontroverso que o agente responsável não apresentou os comprovantes de recolhimento das parcelas
vencidas, mas entendo que se deve levar em consideração, por outro lado, que o suprimento da omissão da
decisão que deferiu o parcelamento somente ocorreu
com a publicação do Acórdão 156/2017. Até aí a Decisão 2442/2016 não poderia ser efetivamente exigível, eis
que o próprio Ministério Público de Contas demandou a
1ª Câmara a ﬁm de obter seu aclaramento.

Observo também que tão logo foi notiﬁcado da Decisão
6190/2015 para efetuar o pagamento, o Senhor Alcemar
Lopes Pimentel buscou esta corte a ﬁm de pedir o parcelamento do débito, o que demonstra seu interesse em
fazer o pagamento.
Observo também que o responsável não foi pessoalmente notiﬁcado do Acórdão 156/2017, eis que não é
sua a assinatura no AR, mas de sua advogada, não se podendo inferir com certeza sua ciência.
Considerando o tempo decorrido, penso ser prudente
uma nova notiﬁcação, desta vez pessoal, ao Senhor Alcemar Lopes Pimentel, dando-lhe ciência do conteúdo do
Acórdão 156/2017 e esclarecendo que a primeira prestação vence 30 dias após a notiﬁcação e que o não pagamento de qualquer das parcelas terá como consequência o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 459, §§5º e 6º do Regimento Interno.
Cabe destacar ainda que o trâmite processual deve prosseguir nos autos do processo TC 2063/2007, eis que ainda não ocorreu o julgamento da tomada de contas e
este processo se extingue com a prolação do Acórdão
156/2017 e sua publicação.
Ante ao exposto, não vejo como acolher o posicionamento técnico e ministerial no sentido entender suprida
a ausência de citação neste caso concreto.
No caso concreto, houve tão somente notiﬁcação para apresentação de documentos não havendo, sequer,
qualquer manifestação técnica inicial para que imputasse fatos para apresentação de possível defesa.
Nesse contexto, forçoso concluir que o Acórdão TC
1718/2017 está eivado de nulidade, via de consequência, torna-se prejudicada a análise dos Embargos ora inwww.tce.es.gov.br

terpostos, por faltar interesse recursal, impondo-se seu
arquivamento por perda de objeto com extinção do feito sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso VI do CPC.
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento técnico, considerando questão de ordem, VOTO
no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta
de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. ANULAR o Acórdão TC 1718/2017 proferido nos autos TC 9877/2014, em razão da ausência de regular desenvolvimento do processo nos termos do presente voto;
1.2. EXTINGUIR os presentes embargos nos termos do
artigo 485, inciso VI do CPC em razão da ausência de interesse recursal;
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 os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Processos: 02228/2018-2, 07157/2010-1,
06811/2010-5
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS, OLDAIR DA SILVA FERREIRA, LEANDRO MORENO RAMOS

Interessado: GEORGE MACEDO VIEIRA, RODRIGO COELHO DO CARMO, CRISTIANE RESENDE FAGUNDES PARIS, VAGNER ANTONIO DE SOUZA, CRISTIANO TESSINARI
MODESTO, MARCO AURELIO COELHO, ANDESSON CANZIAN MORAES, GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO,
JAYME VIEIRA TORRES FILHO, MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL, SOLISMARA DE OLIVEIRA TOSATO DELARMELINA, RICARDO COELHO DE LIMA, H. V. OLIVEIRA
PRODUCOES E EVENTOS - ME, L. M. RAMOS - ME, COLLI
SOM NOVA LTDA - ME, RV - CERIMONIAS E PROMOCOES
DE EVENTOS LTDA -EPP, CAPITAL RIO PRODUCOES APOIO
E EVENTOS LTDA - ME
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES), ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), LUIZ RICARDO
AMBROSIO FILGUEIRAS (OAB: 21979-ES), ERIKA HELENA LESQUEVES, Erika Helena Lesqueves Galante, DÁRIO
JOSÉ SOARES JUNIOR, Marinalva Izidoro de Faria Soares,
ROGERIO RIBEIRO DO CARMO (CPF:034.547.767-75)
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – PROVIMENTO
PARCIAL – AFASTAR RESPONSABILIDADE DOS SRS. CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS E OLDAIR DA SILVA
FERREIRA QUANTO AO ITEM 1.3.4. DO ACORDÃO TC
1333/2017 (SUBITEM 2.1 DA ITC 01621/2017-6), MANTENDO A RESPONSABILIDADE DO SR. LEANDRO MORENO RAMOS - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame interposto pelo pelos senhores Carlos Roberto Casteglione
www.tce.es.gov.br

Dias, Oldair da Silva Ferreira e Leandro Moreno Ramos,
respectivamente Prefeito Municipal, Pregoeiro Oﬁcial e
Secretário Municipal de Obras de Cachoeiro de Itapemirim, em face do Acórdão TC 1333/2017 Plenário, prolatado nos autos do Processo TC 6811/2010, que considerou irregulares os atos presentiﬁcados no subitem
2.1 (sublocação) da ITC 01621/2017 dos senhores Carlos
Roberto Casteglione Dias (Prefeito 2009-2012), Leandro
Moreno Ramos (Secretário Municipal de Obras) e Oldair
da Silva Ferreira (Pregoeiro), condenando-os, com fulcro no art. art. 41, parágrafo único, da Lei Complementar
n.º 32/1993, ao pagamento de multa individual no valor
equivalente a 500 VRTE, dentre outros atos considerados
irregulares contudo sem cominação de multa.
ACÓRDÃO TC 1333/2017
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1 Declarar a ilegitimidade passiva ad causam das empresas RV Cerimônias e Promoções de Eventos Ltda-EPP., L. M. Ramos ME., Colli Som Nova Ltda-ME., H. V.
Oliveira Produções e Eventos ME. e Capital Rio Produções, Apoio e Eventos Ltda., extinguindo-se o processo
sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do
CPC/15, c/c art. 70 da Lei Complementar n.º 621/2012;
1.2 Com relação às irregularidades identiﬁcadas no Relatório de Auditoria Especial n.º 00005/2013-1, por manter as seguintes irregularidades:
1.2.1 Sublocação
Base Legal: art. 9º, inc. III, e art. 78, inc. VI, ambos da Lei
8.666/93 c/c vedação de sublocação no item 7.1 alínea
“f” do Edital de Pregão 203/2009.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Responsáveis: Carlos Roberto Casteglione Dias, Leandro
Moreno Ramos e Oldair da Silva Ferreira.
1.2.2 Ausência de Fiscalização
Base Legal: Art. 67, caput e §1º da Lei 8.666/93 e Princípio da Segregação de Funções/Princípio da Moralidade,
art. 37, caput da CF/88.
Responsáveis: Carlos R. Casteglione Dias, Solismara de
Oliveira Tosato Delarmelina, Rodrigo Coelho do Carmo,
Genildo Coelho Hautequestt Filho, Ricardo Coelho Lima,
Cristiane Resende Fagundes Paris e Anderson Canzian
Moraes.
1.2.3 Contratação de apresentação artística através de
intermediário
Base Legal: artigo 25, III, da Lei 8.666/93 e art. 37, caput,
da CF/1988.
Responsáveis: Carlos R. Casteglione Dias, Genildo Coelho Hautequestt Filho, Vagner Antônio de Souza, Manoel
Eduardo Baptista Cabral, Cristiane Resende Fagundes Paris e Marco Aurélio Coelho.
1.2.4 Ausência de justiﬁcativa de preços
Base Legal: Artigo 26, Parágrafo Único, III, da Lei
8.666/93.
Responsáveis: Carlos R. Casteglione Dias, Genildo Coelho Hautequestt Filho e Vagner Antônio de Souza.
1.3 No mérito, por:
1.3.1. Acolher as razões de justiﬁcativas, excluindo a
responsabilidade dos senhores George Macedo Vieira,
Cristiano Tessinari Modesto, Cristiane Resende Fagundes Paris, Oldair da Silva Ferreira, pelos atos descritos
no subitem 2.2 da ITC 01621/2017-6 (ausência de quantitativos);

1.3.2. Acolher as razões de justiﬁcativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias, Marco Aurélio Coelho, Manoel Eduardo Baptista
Cabral, Jayme Vieira Torres Filho e das empresas H. V.
Oliveira Produções e Eventos ME., RV Cerimônias e Promoções de Eventos Ltda-EPP., Colli Som Nova Ltda-ME.,
pelos atos descritos no subitem 2.3 da ITC 01621/2017-6
(indícios de superfaturamento);
1.3.3. Acolher as razões de justiﬁcativas, excluindo a
responsabilidade do senhor Oldair da Silva Ferreira, pelos atos descritos nos subitem 2.5 da ITC 01621/2017-6
(ausência de laudo e licenciamento);
1.3.4. Pela prática dos atos ilícitos presentiﬁcados no subitem 2.1 (sublocação) da ITC 01621/2017-6, rejeitar
as razões de justiﬁcativas apresentadas pelos senhores
Carlos Roberto Casteglione Dias (Prefeito 2009-2012),
Leandro Moreno Ramos (Secretário Municipal de Obras)
e Oldair da Silva Ferreira (Pregoeiro), condenando-os,
com fulcro no art. art. 41, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 32/1993, ao pagamento de multa individual no valor equivalente a 500 VRTE, conforme previsão em seu art. 96, II, c/c art. 166, I, da Resolução TC
182/2002;
1.3.5. Pela prática dos atos ilícitos presentiﬁcados no subitem 2.4 (ausência de ﬁscalização) da ITC 01621/20176, rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas pelos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias (Prefeito
2009-2012), Cristiane Resende Fagundes Paris (Secretária Municipal de Arte e Cultura), Solismara de Oliveira
Tosato Delarmelina (Secretária Mun. Governo), Rodrigo
Coelho do Carmo (Secretário Mun. Governo), Genildo
Coelho Hautequestt Filho (Secretário Mun. Governo),
Ricardo Coelho Lima (Secretário Municipal de Desenvolwww.tce.es.gov.br

vimento Econômico) e Andesson Canzian Moraes (Fiscal
do contrato), sem imputar-lhes sanção;
1.3.6. Pela prática dos atos ilícitos presentiﬁcados no
subitem 2.6 (contratação de apresentação artística por
meio de intermediário) da ITC 01621/2017-6, rejeitar as
razões de justiﬁcativas apresentadas pelos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias (Prefeito 2009-2012), Genildo Coelho Hautequestt Filho (Secretário Mun. Governo), Vagner Antônio de Souza (Procurador Municipal),
Manoel Eduardo Baptista Cabral (Secretário Municipal
de Administração, Logística e Serviços Internos), Cristiane Resende Fagundes Paris (Secretária Municipal de Arte e Cultura) e Marco Aurélio Coelho (Procurador Adjunto Municipal), sem imputar-lhes sanção;
1.3.7. Pela prática dos atos ilícitos presentiﬁcados no
subitem 2.7 (ausência de justiﬁcativa de preços) da ITC
01621/2017-6, rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas pelos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias (Prefeito 2009-2012), Genildo Coelho Hautequestt
Filho (Secretário Mun. Governo) e Vagner Antônio de
Souza (Procurador Municipal), sem imputar-lhes sanção;
1.4 Pela expedição de DETERMINAÇÕES ao atual Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Sr. Victor da
Silva Coelho, para que:
1.4.1. Em futuras contratações de artistas por inexigibilidade de licitação, observe o disposto no artigo 25, III, da
Lei n.º 8.666/93, bem como o disposto no Parecer em
Consulta TC 015/2016;
1.4.2. Em futuras contratações por dispensa, inexigibilidade ou retardamento, observe o disposto no artigo 26,
p. único, III, da Lei n.º 8.666/93, instruindo os processos
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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administrativos com prévia justiﬁcativa de preços;

de do Sr. Leandro Moreno Ramos.

1.4.3. Em futuras contratações, observe, de forma rigorosa, o disposto no artigo 67, caput e §§1º e 2º, da Lei
n.º 8.666/93.

No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer 4594/2018).

1.5 Notiﬁquem-se os responsáveis do teor do acórdão
proferido, nos termos do art. 307, §7º, do RITCEES.

É o relatório.

[...]”

2 FUNDAMENTAÇÃO

Os Peticionantes pugnam:

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.

1. Pelo conhecimento, recebimento e provimento do pedido de reexame.
2. Pela reforma do Acórdão TC 1333/2017, com afgastamento da irregularidade apontada no subitem 2.1
(sublocação) da ITC 01621/2017-6 e consequente extihnção da multa inscrita;
3. Ou, não sendo acolhido o pedido, afastar a sanção imposta ao Prefeito Municipal e ao Pregoeiro.

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 269/2018, abaixo transcrita.
“[...]

4. Apesar de não estar explicitado nos pedidos ao ﬁnal
da peça petitória, veriﬁco em seus termos fundamentação direcionada a afastar a responsabilidade também do
Sr. Leandro Moreno Ramos.

2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Foram os autos encaminhados à área técnica que, por
meio da Instrução Técnica de Recurso 269/2018, opinou pelo conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, pelo provimento parcial, para reformar o Acórdão TC
1333/2017 – Plenário, acolhendo o recurso no que respeita ao afastamento da responsabilidade dos srs. Carlos Roberto Casteglione Dias e Oldair da Silva Ferreira
quanto à irregularidade descrita no item “1” da Instrução Técnica Inicial ITI 162/2014 (item 1.3.4 do Acórdão
TC 1333/2017), única que motivadora de aplicação de
sanção pecuniária, contudo, mantendo a responsabilida-

Quanto à tempestividade, veriﬁca-se que, de acordo com o Despacho 10908/2018-6 (ﬂ. 18) da Secretaria Geral das Sessões – SGS, a notiﬁcação do Acórdão
TC 1333/2017-Plenário foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal no dia 29/01/2018, considerando-se publicada no dia 30/01/2018, de sorte que
o prazo para interposição de Pedido de Reexame venceu
em 01/03/2018. Nesse passo, tendo em vista que o expediente recursal foi interposto em 01/03/2018, tem-se
o mesmo como TEMPESTIVO, nos termos do art. 408,
§5º, do Regimento Interno do TCEES.

2.1 Dos pressupostos recursais
Em sede de admissibilidade, veriﬁca-se que as partes são
capazes e possuem legitimidade processual.

www.tce.es.gov.br

No que tange ao cabimento observa-se que a decisão recorrida foi prolatada em sede de processo com natureza de ﬁscalização, sendo, portanto, impugnável pela via
recursal do Pedido de Reexame, a teor do disposto no
art. 408, caput, do RITCEES, sendo portanto equivocada
a interposição de Recurso de Reconsideração. Entretanto, veriﬁca-se que a regra da fungibilidade recursal, plasmada no art. 399, caput, já foi aplicada ao caso em tela
tendo em vista que o presente expediente recursal já se
encontra autuado como “Pedido de Reexame”, estando,
desta maneira, preenchido o pressuposto recursal atinente ao cabimento.
Desse modo, considerando que se encontram presentes
os pressupostos recursais de admissibilidade, opina-se
pelo CONHECIMENTO do Pedido de Reexame.
3 DAS RAZÕES RECURSAIS - EXAME DAS TESES ALEGADAS NO RECURSO
O presente expediente recursal visa impugnar o Acórdão TC 1333/2017, passado nos autos do Processo TC
6811/2010, proferido, unanimemente, pelo Plenário
desta Corte, que reconheceu irregularidades em desfavor dos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias, Oldair
da Silva Ferreira e Leandro Moreno Ramos, em particular a presentiﬁcada no item “1” da Instrução Técnica Inicial ITI 162/2014, atinente à “sublocação” tida por indevida, em razão da qual foi aplicada a penalidade de multa individual aos ora Recorrentes no valor correspondente a 500 VRTE.
Registre-se que as razões recursais apresentadas se referem, unicamente, à supramencionada irregularidade eis
que a única da qual resultou sanção para os Recorrentes.
Em suas razões recursais os Recorrentes tecem, em sínSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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tese, as seguintes alegações:
a) que o objeto do Pregão para Registro de Preços nº
203/2009 não se referiria somente à locação, mas sim
a uma prestação de serviços de “[...] LOCAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM de MATERIAIS e EQUIPAMENTOS
[...]”, fato que estaria demonstrado na Cláusula Sétima
do edital licitatório, de sorte que, na ótica dos Recorrentes, o certame visava “[...] a capacidade do Licitante em
PRESTAR SERVIÇOS, e não simplesmente possuir os equipamentos [...]”;
b) que a expressão “sublocação”, contida na alínea “f”
do item 7.1 do Edital do Pregão para Registro de Preços
nº 203/2009, se referiria à “[...] proibição da sublocação/
subcontratação que possa vir a representar a TRANSFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM dos equipamentos destinados ao Carnaval,
visando impedir que os SERVIÇOS fossem prestados por
outrem que não a vencedora do Registro de Preços”;
c) que não poderia ser exigido dos vencedores do certame, no momento da contratação, a totalidade dos equipamentos, de modo que não haveria óbice que se valessem da locação com terceiros;
d) em relação à responsabilidade do senhor Leandro
Moreno Ramos, Secretário Municipal de Obras e proprietário, através da empresa L. M. Ramos – ME, dos
bens e equipamentos locados à contratada, sustenta-se
que “[...] não há qualquer evidência ou indicativo de que
o Secretário [...] tenha adotado conduta ou procedido de
forma que se ´pudesse presumir não ser honesto’”, de
sorte que haveria mera presunção de culpa quanto ao
Recorrente uma vez que não estaria demonstrado que
inﬂuenciou na condução do certame;

e) que não estaria conﬁgurada a responsabilidade subjetiva da autoridade homologadora do Pregão para Registro de Preços nº 203/2009, qual seja, o senhor Carlos Roberto Casteglione Dias (Prefeito Municipal à época
dos fatos), bem como do Pregoeiro Oﬁcial, senhor Oldair
da Silva Ferreira.
Passando-se à análise faz-se necessário rememorar a anomalia que motivou a aplicação da penalidade de multa aos ora Recorrentes, ﬁxada no Acórdão TC
1333/2017-Plenário.
A controvérsia diz respeito à contratação realizada pela
Administração Municipal, precedida do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 203/2009, das empresas
ColliSom Nova Ltda – ME e HV Oliveira Produções e Eventos – ME.
Registre-se que o aludido certame visou o registro de
preços de vários itens, identiﬁcados no Anexo I do Edital, todos relativos a bens e equipamentos a serem objeto da locação e destinados à montagem de palco, sonorização e iluminação a serem executados pela própria empresa contratada.
Portanto, é correta a aﬁrmação, tecida pelos Recorrentes, de que a contratação não se referia à mera locação
de bens e equipamentos eis que também contemplava
a montagem (e desmontagem) de palco, sonorização e
iluminação destinados a apresentações artísticas. Entretanto, ao contrário do que alegado pelos Recorrentes, é
incorreta a ideia de que não seria exigível, dos licitantes,
a propriedade dos equipamentos necessários à consecução das contratações futuras demandadas pela Administração Municipal, como se verá do a seguir expendido.
Conforme relatado no item “1” da Instrução Técnica Iniwww.tce.es.gov.br

cial ITI 162/2014, as empresas supramencionadas, vencedoras do certame destinado ao registro de preços para contratação de empresa especializada em locação e
montagem de palco, sonorização e iluminação, lançaram
mão de sublocação de equipamentos para que pudessem prestar o objeto contratado, muito embora a cláusula 7.1, alínea “f”, do edital tenha estipulado, expressamente, vedação, senão vejamos:
7.1. No Envelope nº 001 deverá conter a Proposta de
Preços, obedecendo, sob pena de desclassiﬁcação, ao
que se segue: (...)
f) declaração de ciência de que os serviços serão oferecidos no perímetro urbano de Cachoeiro de Itapemirim, em local próprio da licitante, sendo vedada a sublocação.
Quanto a este ponto procuram os Recorrentes desvirtuar o conteúdo da cláusula editalícia sustentando que
o que se vedaria é a transferência dos serviços de locação, montagem e desmontagem de equipamentos e estruturas destinadas a eventos artísticos. Entretanto o argumento não merece acolhida uma vez que a supracitada norma editalícia não deixa dúvidas acerca da vedação de que o contratado sublocasse os bens e equipamentos necessários ao cumprimento do contrato, ou
seja, deveria o contratado dispor de tais bens em seu
próprio acervo.
Veja-se que a vedação contida na alínea “f” do item 7.1
do Edital é bastante clara e estreme de dúvidas quanto à proibição da licitante, e futura empresa contratada,
sublocar os bens e equipamentos descritos no Anexo I
e necessários à prestação do serviço, cabendo observar
que, também sob pena de desclassiﬁcação, conforme estabelecido na alínea “b” do mesmo item editalício, deveSegunda-feira, 26 de novembro de 2018

94

ATOS DO PLENÁRIO

ria o interessado, em sua proposta de preços, fornecer:
b) discriminação completa dos serviços, conforme especiﬁcações e condições do Anexo I, devendo sempre
que possível, trazer as mesmas expressões, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à
especiﬁcação do objeto;
A conjugação das alíneas “b” e “f” do item 7.1 do Edital
são suﬁcientes para se concluir que os bens e equipamentos, discriminados no Anexo I do instrumento convocatório, não poderiam ser de terceiros, mas sim de
propriedade e fornecidos pela própria licitante e futura
empresa contratada.
De se notar, ademais, que ao vedar a sublocação dos
bens e equipamentos necessários à execução contratual,
estabeleceu o Edital que não era imprescindível a alteração subjetiva do contrato para que este se desﬁgurasse, bastando que o contratado lançasse mão de sublocação para que se caracterizasse o descumprimento contratual, uma vez que estipulou-se, nas Atas de Registro
de Preços decorrentes do certame, que o fornecedor registrado se obrigava a “manter durante toda a execução
do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação”.
Dessa forma, não merecem acolhida as alegações tecidas pelos Recorrentes no sentido de que inexistiria óbice à sublocação ou que esta não teria importância para a
consecução do objeto contratado.
No tocante à responsabilização e apenamento do senhor
Leandro Moreno Ramos alega-se que inexistiria evidência de que o ora Recorrente “[...] tenha adotado conduta
ou procedido de forma que se ´pudesse presumir não ser

honesto’”, de sorte que haveria, na ótica do apelo apresentado, mera presunção de culpa.
A alegação, entretanto, não merece qualquer acolhida,
uma vez que é fato concreto, e não mera presunção,
que o senhor Leandro Moreno Ramos, à época dos fatos ocupante do cargo de Secretário Municipal de Obras,
foi beneﬁciário das contratações realizadas pelo Município junto às empresas ColliSom Nova Ltda – ME e HV
Oliveira Produções e Eventos – ME, eis que, através de
sua empresa L. M. Ramos – ME, realizou a sublocação de
bens e equipamentos para que as contratadas executassem os serviços estipulados em contratos ﬁrmados
com o Município de Cachoeiro de Itapemirim.
Tal constatação advém da própria conﬁssão do senhor
Leandro Moreno Ramos que ao ser ouvido perante a
Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, no
âmbito do Procedimento Administrativo 17/10 da 11ª
Promotoria Cível de Cachoeiro de Itapemirim e incorporado à Ação Civil Pública nº 011.10.013745-1(001374569.2010.8.08.001), conﬁrmou a propriedade da empresa L. M. Ramos ME, bem como que os equipamentos de
sua empresa foram alugados às empresas ColliSom Nova Ltda – ME e HV Oliveira Produções e Eventos – ME,
vencedoras do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 203/2009.
Necessário, também, enfatizar-se que a responsabilização do senhor Leandro Moreno Ramos, ao contrário do
que parecem crer os Recorrentes, não se deu pura e simplesmente em razão de possível ingerência do então ex-Secretário Municipal de Obras no andamento do Pregão Presencial nº 203/2009, mas, principalmente, pelo
fato, ressaltado no Acórdão TC 1333/2017-Plenário, de
que “[...] deveria se abster de participar indiretamente
www.tce.es.gov.br

da licitação com seus bens e equipamentos”.
De se notar, nesse ínterim, que o disposto no art. 9º, III,
da Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993) é categórico quanto à vedação de que servidor ou dirigente da entidade contratante (hipótese na qual se enquadrava o senhor Leandro Moreno Ramos), participe, direta ou indiretamente, do fornecimento de bens necessários à execução da obra ou serviço contratados pela
Administração:
Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente,
da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
[...]
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
Veja-se que a ﬁnalidade do dispositivo é assegurar a observância aos princípios da moralidade e isonomia pelos
agentes do Poder Público, conforme já acentuou, com
precisão, o Supremo Tribunal Federal:
O artigo 9º da Lei nº 8.666 é dotado de caráter geral,
visto que confere concreção aos princípios da moralidade e isonomia. Logo, como regra geral que é, vincula
os órgãos da Administração Direta e Indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e autarquias,
as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelos Estados-membros,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios. A lei estadual
não inovou o ordenamento jurídico; apenas reproduziu,
no texto legal estadual que regula licitações e contratações no Estado de São Paulo, preceito federal que a elas
se aplica. Explicita norma geral aplicável à matéria, não
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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devendo, em razão disso ser censurado o legislador estadual. Ante o exposto, evidenciada a falta de interesse de agir, não conheço desta ação direta [RISTF, artigo
21, § 1º] e determino o seu arquivamento). (STF, ADIn nº
3.158-9, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 20.04.2005.)
Ora, conforme demonstrado no conteúdo probatório do
TC 6811/2010 (em apenso), o senhor Leandro Moreno
Ramos, inobstante ocupasse o cargo de Secretário Municipal de Obras e ignorando o claro impedimento preconizado no art. 9º, III, da Lei 8.666/93, se beneﬁciou ﬁnanceiramente de contratos ﬁrmados pela Administração Municipal com as empresas ColliSom Nova Ltda –
ME e HV Oliveira Produções e Eventos – ME, através de
sublocação de equipamentos realizada por sua empresa, muito embora a prática de sublocação fosse, inclusive, vedada pelo próprio edital licitatório que precedeu
os contratos entabulados com as referidas sociedades
empresárias.
Patente, portanto, a inobservância do senhor Leandro
Moreno Ramos aos princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, plasmados no art. 37, caput, da
Carta de 1988, cabendo asseverar, outrossim, a reprovabilidade de sua conduta consistente em manter vínculos
contratuais com empresas contratadas pelo ente público (Município de Cachoeiro de Itapemirim) no qual servia como dirigente (Secretário Municipal) e, dessa forma, auferir renda através de sublocação de bens de sua
propriedade atendendo ao seu interesse privado quando deveria agir em prol do interesse público.
Dessa forma, pugnamos pela manutenção de responsabilidade e apenamento do senhor Leandro Moreno Ramos, mantendo-se incólume, quanto a ele, o assentado
no Acórdão TC 1333/2017-Plenário.

Passamos adiante à análise do alegado no tocante à não
conﬁguração de responsabilidade tanto da autoridade homologadora do Pregão para Registro de Preços nº
203/2009, senhor Carlos Roberto Casteglione Dias (Prefeito Municipal à época dos fatos), quanto do senhor Oldair da Silva Ferreira (Pregoeiro Oﬁcial).

Entretanto, a exigência, na fase licitatória, de posse ou
propriedade de bens e equipamentos, ainda que essenciais ao cumprimento do objeto da licitação, é vedada expressamente pelo parágrafo 6º do art. 30 da Lei
8.666/93:

O item “1” da Instrução Técnica Inicial ITI 162/2014,
aponta as seguintes condutas atribuídas aos senhores
Carlos Roberto Casteglione Dias e Oldair da Silva Ferreira:

§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de
canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.

1) Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal
Conduta: Homologar o Pregão Presencial 203/2009 contendo licitantes que deveriam ter sido inabilitados; ﬁrmar contratos deixando de exigir documentos indispensáveis para inibir a sublocação; dar causa a rescisão contratual quando é inadmissível contratar com licitantes
subcontratados expressamente no edital e no contrato
beneﬁciando indiretamente a terceiros, resultando prejuízos ao erário.
[...]
3) Oldair da Silva Ferreira – Pregoeiro substituto
Conduta: Realizar o certame com a participação de licitantes que deveriam ter sido inabilitados.
Conforme se denota da leitura do julgado recorrido, a
atribuição de responsabilidade aos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias e Oldair da Silva Ferreira, na irregularidade concernente à “sublocação”, se deveu, basicamente, pelo fato de não terem sido inabilitadas as empresas que não demonstrassem possuir os bens e equipamentos necessários à consecução do objeto licitado
através do Pregão Presencial para Registro de Preços nº
203/2009.
www.tce.es.gov.br

Art. 30. [...]:

Tendo em vista a dicção do preceito legal supramencionado não se pode ter como antijurídica a conduta do então pregoeiro, senhor Oldair da Silva Ferreira, de não exigir a prova de propriedade dos equipamentos necessários à execução do objeto licitado, contentando-se com
a discriminação dos bens (item 7.1, alínea “b” do Edital).
Portanto, tem-se por presente uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa a ensejar a exclusão de responsabilidade do senhor Oldair da Silva Ferreira.
Ademais, considerando que a sublocação indevida dos
equipamentos ocorreu na fase de execução contratual,
não se veriﬁca nexo de causalidade que se possa estabelecer entre o mero ato de homologação do procedimento licitatório, praticado pelo senhor Carlos Roberto
Casteglione Dias, e a ocorrência da irregularidade, já que
esta, como se disse, se deu na fase contratual. Ressalte-se, ainda, que a irregular sublocação somente poderia
ter sido identiﬁcada na fase de execução dos contratos
ﬁrmados com as empresas ColliSom Nova Ltda – ME e
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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HV Oliveira Produções e Eventos – ME e não no momento da assinatura dos respectivos termos contratuais, fato
que também contribui para o afastamento da responsabilidade do senhor Carlos Roberto Casteglione Dias eis que,
a vista dos elementos dos autos, não se tem por demonstrada a existência de um liame de causalidade entre a assinatura dos contratos (ou das atas de registros de preços) pelo então Prefeito Municipal e a posterior sublocação irregular de equipamentos realizada pelas empresas
contratadas.
Desse modo, entendemos que deve ser dado provimento parcial ao presente apelo, apenas no que toca aos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias e Oldair da Silva
Ferreira, para afastar suas respectivas responsabilidades
quanto à irregularidade indigitada no item “1” da Instrução Técnica Inicial ITI 162/2014, única, por sinal, que motivou a aplicação de sanção pecuniária, afastando-se, por
conseguinte, a penalidade de multa que lhes foi imposta
no acórdão recorrido.

rido, mantendo-se, entretanto, incólume o Acórdão TC
1333/2017-Plenário no tocante ao senhor Leandro Moreno Ramos, conservando-se, dessa maneira, a sua responsabilidade na referida irregularidade e apenamento
no valor correspondente a 500 VRTE.
Respeitosamente,
Em 13 de setembro de 2018.
[...]”
No mesmo sentido o Parecer 4594/2018 do Ministério
Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

4 CONCLUSÃO

1. ACÓRDÃO

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

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:

4.1.1 pelo CONHECIMENTO do presente Pedido de Reexame interposto pelos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias, Oldair da Silva Ferreira e Leandro Moreno Ramos;
4.1.2 seja dado PROVIMENTO PARCIAL apenas para afastar as responsabilidades do senhores Carlos Roberto Casteglione Dias e Oldair da Silva Ferreira quanto à irregularidade indigitada no item “1” da Instrução Técnica Inicial
ITI 162/2014, única, por sinal, que motivou a aplicação de
sanção pecuniária, eximindo-os, por conseguinte, da penalidade de multa que lhes foi imposta no julgado recor-

Leandro Moreno Ramos, alterando o Acórdão nos seguintes moldes:
1.3.4. Pela prática dos atos ilícitos presentiﬁcados no subitem 2.1 (sublocação) da ITC 01621/2017-6, rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo senhor Leandro
Moreno Ramos (Secretário Municipal de Obras), condenando-o, com fulcro no art. art. 41, parágrafo único, da
Lei Complementar n.º 32/1993, ao pagamento de multa
no valor equivalente a 500 VRTE, conforme previsão em
seu art. 96, II, c/c art. 166, I, da Resolução TC 182/2002;
1.3.8 Acolher as razões de justiﬁcativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias (Prefeito 2009-2012) e Oldair da Silva Ferreira (Pregoeiro), pelos atos descritos nos subitem 2.1 (sublocação)
da ITC 01621/2017-6;
1.4 MANTER os demais itens e determinações constantes do Acórdão TC 1333/2017;
1.5 ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime. Absteve-se de votar, o conselheiro Rodrigo
Coelho do Carmo, por impedimento, sem divergência.
3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.

1.1 CONHECER do presente recurso;

4. Especiﬁcação do quórum:

1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso
quanto ao seu mérito, no sentido de afastar a responsabilidade dos Srs. Carlos Roberto Casteglione Dias e Oldair da Silva Ferreira constante do item 1.3.4 do Acórdão
TC 1333/2017, com consequente afastamento da sanção
imposta;

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.

1.3 MANTER a responsabilidade e a multa imposta ao Sr.
www.tce.es.gov.br

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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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
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1689/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02727/2018-1, 02724/2018-8

ACÓRDÃO TC-1699/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07137/2016-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SESE - Secretaria Municipal de Serviços de Serra
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: SAMUEL DIAS DE SOUZA FILHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da SESE – Secretaria Municipal de Serviços de Serra, relativa ao exercício de 2015, sob responsabilidade do Sr.
Samuel Dias de Souza Filho.

Relator: Domingos Augusto Taufner

A área técnica opina pela regularidade com ressalva
das contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
02663/2018. No mesmo sentido, o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Carlos Gomes de
Oliveira.

Representante: ALBERTO DIAS SILVEIRA

É o Relatório.

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPEMIRIM – NÃO CONHECER PARCIALMENTE A
REPRESENTAÇÃO QUANTO AOS ITENS 01, 05, 06 E 08
– CONHECER E DETERMINAR A INCLUSÃO NO PAF 2019
OS ITENS 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11 E 12 - CIÊNCIA – ARQUIVAR

FUNDAMENTAÇÃO

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim

A Prestação de Contas foi analisada inicialmente por
meio do Relatório Técnico Contábil RTC 510/2017-3 (ﬂs.
06/14), no qual foram registrados indícios de irregularidades consubstanciados na Instrução Técnica Inicial ITI
01186/2017-7 (ﬂs.15/16):
Responsável Itens/Subitens Achados
Samuel Dias de Souza 3.2.2.1 Divergência entre os valowww.tce.es.gov.br

res apurados no inventário anual dos bens móveis e os
saldos registrados no balanço patrimonial.
Base Legal: (Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, arts. 94
a 96)
3.2.2.2 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens imóveis e os saldos registrados no
balanço patrimonial.
Base Legal: (Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, arts. 94
a 96)
3.3.1 Emissão do Parecer Conclusivo do Controle Interno
prejudicada, a sua apreciação, em função do não encaminhamentos dos documentos e demonstrativos contábeis à Controladoria Geral em tempo hábil
Base Legal: (Art. 5º c/c art. 8º da Resolução TCEES nº
227/2011.)
Devidamente citado, o Senhor Samuel Dias de Souza,
ordenador de despesa responsável, não se manifestou,
tendo sido declarado revel por meio da Decisão Monocrática 00994/2018 (ﬂs.35/37).
Na sequência, a área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 02663/2018-1 (ﬂs. 39/44), mantendo
as irregularidades apontadas na ITI 01186/2017-7, itens
3.2.2.1, 3.2.2.2 e 3.3.1 do Relatório Técnico 00519/20173, mas opinando pela regularidade com ressalva das
contas, por não se tratar de irregularidades de natureza grave:
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, e considerando de tratar-se de irregularidades de natureza moderada, opina-se no sentido
de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR
COM RESSALVA as contas do Sr. Samuel Dias de Souza
Filho, no exercício de funções de ordenador de despesas
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Secretaria Municipal de Serviços de Serra, no exercício
de 2015, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar à Secretaria Municipal de Serviços de Serra,
na pessoa de seu atual gestor, que adote as medidas administrativas objetivando:
apurar a divergência evidenciada entre o valor total do
Inventário Anual de Bens Móveis e o valor total de bens
móveis inscritos na contabilidade, informando o resultado na próxima prestação de contas anual;
enviar, na próxima prestação de contas anual, o inventário anual dos imóveis evidenciados nas demonstrações
contábeis;
disponibilizar, em tempo hábil, a totalidade os documentos relativos à prestação de contas anual de forma que a
Controladoria Geral do Município possa realizar as análise necessárias a emissão do Relatório e Parecer conclusivo da próxima Prestação de Contas Anual.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanha o posicionamento da área técnica (ﬂs. 48/49).
CONCLUSÃO
Considero que a análise procedida pela área técnica se
mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Embora as irregularidades referidas acima não tenham
sido devidamente justiﬁcadas pelo responsável, concordo com o entendimento técnico de que elas não têm relevância para ensejar o julgamento pela irregularidade
das contas.

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

recer conclusivo da próxima Prestação de Contas Anual.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.

1. ACÓRDÃO:

4. Especiﬁcação do quórum:

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

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da Presidência), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.

1.1 Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual da Secretaria Municipal de Serviços de Serra, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
do Sr. Samuel Dias de Souza, na forma do artigo 84, II da
Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a devida quitação;
1.2 EXPEDIR determinação ao atual gestor da Secretaria
Municipal de Serviços de Serra para que adote as medidas administrativas objetivando:
1.2.1 apurar a divergência evidenciada entre o valor total do Inventário Anual de Bens Móveis e o valor total de
bens móveis inscritos na contabilidade, informando o resultado na próxima prestação de contas anual;
1.2.2 enviar, na próxima prestação de contas anual, o inventário anual dos imóveis evidenciados nas demonstrações contábeis;
1.2.3 disponibilizar, em tempo hábil, a totalidade os documentos relativos à prestação de contas anual de forma que a Controladoria Geral do Município possa realizar as análise necessárias a emissão do Relatório e Pawww.tce.es.gov.br

1.3 DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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

Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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1 a CÂMARA

Atos da 1ª Câmara
Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 1176/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Processos: 05701/2015-8, 06633/2015-7
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Ministério Público Especial de Contas

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Responsável: ROBERTINO BATISTA DA SILVA, HOTEL ART
FINAL LTDA, ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA, DANIELLE CRISTINA SOARES MACHADO, MARCOS DUARTE GAZZANI
Procuradores: ROGERIO WANDERLEY DO AMARAL (OAB:
7953-ES), ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), GEDSON
BARRETO DE VICTA RODRIGUES (OAB: 17274-ES, OAB:
151947-RJ), ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR (OAB:
22502-ES), MANOEL CARLOS MANHAES COSTA (OAB:
6132-ES)
CONTROLE EXTERNO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
CONVERTIDA DE DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARATAÍZES – EXERCÍCIO DE 2015 – DANO INJUSwww.tce.es.gov.br

TIFICADO AO ERÁRIO MUNICIPAL DECORRENTE PAGAMENTO INDEVIDO POR SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,
LAVANDERIA E ALIMENTAÇÃO – CONTAS IRREGULARES
– MULTA – APURAÇÃO DO DANO POR VERIFICAÇÃO E
POR ESTIMATIVA – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata de representação formalizada por cidadão com identidade preservada em face do Secretário
Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial de
Marataízes, Senhor Marcos Gazzani, em razão de supostas irregularidades na contratação e pagamento do Hotel
Art Final, cujo objeto foi abrigar famílias desalojadas de
suas moradias em razão de risco de desabamento.
Por despacho deste Relator, o processo foi encaminhado à área técnica deste Tribunal para exame dos requisitos de admissibilidade e exame prévio da matéria, além
de veriﬁcação quanto à existência de outro processo que
trate da mesma matéria.
O denunciante, antes da manifestação técnica, fez acréscimos e trouxe documentos comprobatórios, às ﬂs. 17
a 50.
A Manifestação Técnica Preliminar MTP 399/2015 da 5ª
SCE (ﬂs. 52-60) opinou pela admissibilidade da denúncia,
informou que a matéria nela tratada não é objeto de outro processo neste Tribunal e sugeriu realização de diligência externa para obtenção de documentos e informações, o que foi acatado e determinado por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1181/2015 (ﬂs. 159162) e, expedidas as notiﬁcações, atendido por meio da
documentação de ﬂs. 170/195.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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A 5ª SCE elaborou então a Instrução Técnica Inicial
ITI 2202/2015 apontando indícios de irregularidades
com dano ao erário no valor total de R$ 733.760,20
(273.067,69 VRTE) e propondo a conversão do processo em tomada de contas especial e a citação dos agentes responsáveis.
Proferi voto (2733/2015 ﬂs. 387-391) de acordo com
proposta de encaminhamento da 5ª SCE, de que decorreu a Decisão Preliminar TC 80/2015, que converteu este processo de denúncia em tomada de contas especial
e determinou a citação dos responsáveis, que apresentaram suas justiﬁcativas conforme se vê abaixo:
Hotel Art Final – ﬂs 453/514;
Danielle Cristina Soares Machado - ﬂs 572/1198;
Marcos Duarte Gazzani– ﬂs. 1200/1466;
Robertino Batista da Silva – ﬂs. 1472/1478;
Anderson Gouveia de Oliveira - ﬂs. 1480/1485.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos e Análises
Conclusivas, foi proferida a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 27024/2016-6 (ﬂs. 1490-1523) que opinou pela manutenção de todas as irregularidades apontadas da ITI
2202/2015 e por que sejam julgadas irregulares as contas dos agentes responsáveis, bem como por sua condenação ao ressarcimento do dano injustiﬁcado ao erário,
solidariamente.

o Sr. Ivan Barbosa Teixeira (denunciante), reaﬁrmando as alegações da denúncia; na 3ª Sessão Ordinária de
14/02/2017, o Senhor Robertino Batista da Silva, representado por Thiago Lopes Pierote.

a 28/07/2015 pela Prefeitura Municipal de Marataízes, para a prestação de serviços de hospedagem para
famílias desalojadas de suas residências em virtude de
determinação judicial.

O Senhor Marcos Duarte Gazzani, formulou requerimento ao Presidente deste Tribunal de Contas, respondido
por este Conselheiro Relator, no sentido de que não seria mais possível, naquela fase processual, a apresentação de novas alegações.

A Instrução Técnica Inicial ITI 2202/2015 assim relata os
fatos apontados na denúncia:

Foram então os autos encaminhados ao NNF – Núcleo
de Controle Externo de Normatização da Fiscalização para análise técnica das sustentações orais de defesa apresentadas pelos senhores Anderson Gouveia de Oliveira,
Ivan Barbosa Teixeira e Robertino Batista da Silva, tendo
sido elaborada a Manifestação Técnica 149/2018.
Em suas conclusões a MT 149/2018 opina pela manutenção dos três itens de irregularidades, afastando, no entanto, a imposição de ressarcimento relativa
ao item 3.1.3 – pagamento sem a efetiva comprovação
dos serviços de alimentação – no valor de R$676.929,90
(seiscentos, setenta e seis mil, novecentos, vinte e nove
reais e noventa centavos) equivalentes a 251.918,38
VRTE.
O Ministério Público de Contas proferiu o parecer
1026/2018 acompanhando a Manifestação Técnica de
Defesa.

O Ministério Público de Contas emitiu parecer às ﬂs.
1577-1579 de acordo com a ITC.

Eis o relatório.

Apresentaram defesa oral, na 45º Sessão Ordinária do
Plenário, de 20/12/2016, o Senhor Anderson Gouveia de
Oliveira atraves de seu advogado, Sr. Manoel Carlos Manhães Costa; na 1ª Sessão Ordinária, no dia 31/01/2017,

2.1 Os fatos apontados, os indícios de irregularidades e
respectivas responsabilidades.

2 FUNDAMENTAÇÃO

As irregularidades aqui tratadas se relacionam à contratação do Hote Art Final, no período de 17/03/2015
www.tce.es.gov.br

Conforme Processo PMM 11.350/2015 (cd rom juntado
à ﬂ. 175 do Processo TC 5.701/15), constatou-se que em
atendimento à comunicação da Defesa Civil Estadual, a
Prefeitura de Marataízes realizou vistoria em 4/3/2015
nos imóveis situados na Rua Vitória, Praia da Areia Preta, Bairro Ilmenita, Marataízes, tendo identiﬁcado a existência de um imóvel, no qual moravam três famílias,
que sofria risco de desabamento devido à ação do mar.
Em seguida, a Defesa Civil foi acionada devido ao fato de
que outros imóveis da região também sofreram avarias
por ocasião de uma ressaca, o que teria gerado a necessidade de novas intervenções do Executivo.
Em 20/3/15 o Município apresentou Ação Cautelar com
pedido de liminar em face de Sebastião da Silva Campos,
Rosa Falcon do Nascimento, Maria Luiza Falcon Lemos,
Ingrid Gama da Silva, Wilson da Silva Marques, Geraldo
Carvalho Marques, Maria de Lurdes de Almeida Cunha,
Maria de Fátima Gama da Silva, Roney da Silva Santiago, Ana Lucia da Silva Santiago Azevedo, Luana Campos
da Silva, Juraci Faria Miller e Alexandre Gama Cunha, objetivando a interdição de suas residências e a imediata
remoção das famílias, devido às suas casas também sofrerem risco de desabamento.
Em 21/3/2015, a Juíza Angela Cristina Celestino de Oliveira concedeu a liminar para a desocupação imediata
de todos os imóveis descritos no laudo lavrado em parSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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ceria pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil Municipal, além de determinar que o Município garantisse
abrigo, alimentação e condições sanitárias a todas as
famílias desalojadas.
A partir da decisão judicial, 93 pessoas, de diversas
famílias, teriam sido hospedadas em 34 quartos do Hotel Art Final, contratado pela Prefeitura por dispensa de
licitação (Dispensa 9/2015, Processos PMM 8.665/2015
e 16.317/2015, cd rom juntado à ﬂ. 176 do Processo TC
5.701/15), devido à situação emergencial, conforme
Contratos 198/2015, assinado em 8/4/15 com vigência
até 7/6/2015 (valor global estimado em R$751.626,00),
e 247/2015, com vigência entre 8/6 e 28/7/15 (valor
global estimado em R$751.626,00).
[...]
Importante destacar que em 10/6/15 o Secretário da
Defesa Social e Segurança Patrimonial Marcos Duarte
Gazzani informa ter veriﬁcado que pagou por 93 hóspedes, totalizando R$280.764,10, mas que houve uma
oscilação de nove pessoas, no mês de março de 2015,
sendo a conta correta: 23 diárias x 2 hóspedes que entraram em 17/3 = 46 diárias; 20 diárias x 77 hóspedes
que entraram em 20/3 = 1540 diárias; 19 diárias x 8 hóspedes que entraram em 21/3 = 152 diárias; e 18 diárias
x 6 hóspedes que entraram em 22/3 = 108 diárias =
R$248.656,20 (1.846 diárias).
Cobrou do Hotel, que devolveu a diferença (R$32.107,90)
em 1.º/7/2015, efetuando um depósito de R$2.107,90
na conta Banestes 21.003.686 da PM Marataízes e efetuou um TED, da Caixa Econômica Federal, ag. 850-8, c/c
1469-5, no valor de R$30.000,00, para a mesma conta
21.003.686 da Prefeitura (Anexo II).

Durante o período em que as famílias ﬁcaram hospedadas, foi realizado trabalho pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, com o objetivo de veriﬁcar a possibilidade de enquadramento das famílias na Lei Municipal
1.409/2011, que trata do Programa Bolsa Moradia (aluguel social). No entanto, devido ao baixo valor estimado
na Lei, que previa o benefício para famílias com ganhos
de até ¼ do salário mínimo, nenhuma família teria direito ao benefício.
Após atuação do Ministério Público, a Lei Municipal
1.409/11 foi alterada, sendo o requisito para a concessão do benefício a renda per capta de ½ salário mínimo. Porém, mesmo com esta alteração apenas seis
famílias seriam beneﬁciadas.
Visando resolver a situação criada pela interdição das
residências e posterior colocação dos desabrigados no
hotel, o município instituiu a Lei Municipal 1.782/2015
(ﬂ. 177 do Processo TC 5.701/15), que concedeu auxílio moradia de R$700,00 para as famílias desabrigadas
que moravam de aluguel, pelo prazo máximo de 30 dias
(arts. 1.º e 2.º, I) e no mesmo valor para as famílias proprietárias que moravam nos imóveis interditados, pelo
prazo necessário para a conclusão do processo de indenização ou de doação de novo imóvel (arts. 1.º e 2.º, II).
A análise preliminar dos documentos trazidos em cumprimento à Decisão Monocrática 1181/2015 (ﬂs. 159162) evidenciou, de acordo com a Instrução Técnica Inicial 2202/2015, indícios da prática das seguintes irregularidades:
3.1.1 Ausência de comprovação de que os preços
unitários estimados estavam compatíveis com os
preços praticados no mercado
www.tce.es.gov.br

Infringência ao artigo 15, § 1º, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal), Marcos Duarte Gazzani (Secretário Municipal de
Defesa Social), Anderson Gouveia de Oliveira (Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil)
3.1.2. Pagamento sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços de hospedagem
Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal), Marcos Duarte Gazzani (Secretário Municipal de
Defesa Social), Anderson Gouveia de Oliveira (Fiscal do
Contrato, no período de 17/3 a 10/4/15), Danielle Cristina Soares Machado (Fiscal do Contrato, no período de
17/4 a 28/7/15) e Hotel Art Final (empresa contratada)
Ressarcimento: R$ 43.470,00, equivalente a 16.177,2915
VRTE
3.1.3. Pagamento sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços de lavação de roupas
Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal), Marcos Duarte Gazzani (Secretário Municipal de
Defesa Social), Anderson Gouveia de Oliveira (Fiscal do
Contrato, no período de 17/3 a 10/4/15), Danielle Cristina Soares Machado (Fiscal do Contrato, no período de
17/4 a 28/7/15) e Hotel Art Final (empresa contratada)
Ressarcimento: R$ 13.360,30, equivalente a 4.972,0144
VRTE
3.1.4. Pagamento sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços de alimentação
Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Robertino Batista da Silva (Prefeito MuSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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nicipal), Marcos Duarte Gazzani (Secretário Municipal de
Defesa Social), Anderson Gouveia de Oliveira (Fiscal do
Contrato, no período de 17/3 a 10/4/15), Danielle Cristina Soares Machado (Fiscal do Contrato, no período de
17/4 a 28/7/15) e Hotel Art Final (empresa contratada)

identiﬁcado desde o princípio, como se veriﬁca da peça
inicial.

Ressarcimento: R$
251.918,3878 VRTE.

Quanto a isso, o processo legal deste Tribunal de Contas,
estabelecido em sua lei orgânica e em seu regimento interno, não prevê a oitiva de testemunhas para a comprovação dos fatos uma vez que o artigo 325 do Regimento
Interno do TCEES, limita a produção de provas à fase de
instrução e à forma documental.

676.929,90

equivalente

a

2.2 Questões preliminares suscitadas nas justiﬁcativas
dos responsáveis
2.2.1 O Senhor Robertino Batista da Silva alega que a
denúncia teria descumprido o disposto no art. 177, III,
do RITCEES, bem como no art. 94, III, da Lei Complementar nº 621/12, ou seja, o requisito de estar acompanhada de indício de prova.
Afasto a preliminar uma vez que indício de prova não
é a prova completa, acabada, mas aquela que o denunciante pode obter por seus próprios meios, apenas para trazer ao órgão processante o indício de que ocorreu
uma irregularidade e que será associada aos que se obterão na instrução processual, para o embasamento da
decisão.
Assim, o denunciante trouxe fatos de conhecimento geral e facilmente comprováveis, além de cópias do processo administrativo em mídia digital (ﬂs. 9).
A denúncia foi recebida por este Conselheiro Relator
tendo como base a análise de admissibilidade realizada
pela 5º Secretaria de Controle Externo, que considerou
presentes na denúncia todos os requisitos de admissibilidade exigidos pela Lei Complementar 621/2012.
2.2.2 A defesa do Senhor Marcos Duarte Gazzani alegou ainda que a denúncia ocorreu anonimamente, o que
afasto por não ser verdadeiro, tendo o denunciante se

2.2.3 O Senhor Marcos Duarte Gazzani requer também
apresentação, durante a sessão de julgamento, de videos e a oitiva de testemunhas (ﬂ. 1211).

Do mesmo modo, o rito procedimental das sessões do
Plenário e das Câmaras não prevê espaço para instrução
do processo, como exibição de vídeos, por exemplo,
uma vez que quando vai à sessão de julgamento o processo já deve estar instruído, com todas as provas e elementos de defesa devidamente analisados. Entretanto, na fase de sustentação oral, caso seja requerida pelos responsáveis, é possível a exibição de vídeos e slides
dentro do prazo regimental de 15 (quinze) minutos, que
pode ser prorrogado por igual período.
Por ﬁm, ainda quanto à solicitação de apresentação de
vídeos e oitiva de testemunhas, o que se percebe das
alegações é que o que se pretende provar com isso não
tem qualquer relevância para o processo. Os argumentos de suposta simulação entre beneﬁciários da hospedagem paga pelo Município para compromenter este ou
aquele agente, na verdade, a princípio, apresenta características de eventuais rivalidades pessoais e em nada modiﬁcam a questão aqui tratada que é a falha ou
omissão na liquidação das despesas, esta suﬁcientemente provada por documentos.
www.tce.es.gov.br

2.2.4 O Senhor Anderson Gouveia de Oliveira, por sua
vez, alega não ser responsável pelas irregularidades descritas na ITI 2202/2015, eis que não foi ﬁscal do contrato com o Hotel Art Final, o que poderia ser conﬁrmado
pela ausência de atestados seus em relação aos primeiros pagamentos (17/03/15 a 08/04/2015), atestados pelo Secretário Marcos Duarte Gazzani; as demais liquidações foram atestadas pela ﬁscal de contrato Daniela Cristina Soares de Machado; fatos que afastariam sua responsabilidade.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 27024/2016, analisando os documentos referentes aos processo administrativo, constantes de CD anexado a estes autos, veriﬁcou o “Termo de Referência” que justiﬁcou a contratação
dos serviços de hospedagem do Hotel Art Final por dispensa de licitação. De acordo com o referido Termo,
Cláusula 6.1, o responsável pelo controle da execução do
serviço seria o coordenador da Defesa Civil, que à época
era o Senhor Anderson Gouveia de Oliveira, que assinou
o referido termo de referência.
Cabe ressalvar que o termo de referência, conforme
analisou a ITC 27024/2016, estabeleceu que o período
de execução contratual cuja ﬁscalização estava sob responsabilidade do Senhor Anderson Gouveia Oliveira,
seria até 10/04/2015, de modo que não se pode atribuir
a ele a responsabilidade pelos atos realizados entre os
dias 11/04/2015 e 16/04/2015, conforme constou da
Instrução Técnica Inicial ITI 2202/2015.
No mesmo sentido é a Manifestação Técnica 149/2018
sobre a defesa oral, com opinamento pelo afastamento
da responsabilidade do Senhor Anderson Gouveia Oliveira em relação a todos os itens de irregularidade.
Assim deixo de acolher as preliminares suscitadas pelo
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Senhor Robertino Batista da Silva e Marcos Duarte Gazzani e acolho a do Senhor Anderson Gouveia Oliveira,
afastando sua responsabilidade pela ﬁscalização contratual entre os dias 11/04 e 16/04 (a partir de 17/04
começa a responsabilidade da Senhora Danielle Cristina Soares Machado, ﬁscal do contrato, no período de
17/4 a 28/7/15) e em relação aos primeiros pagamentos
(17/03/15 a 08/04/2015), os pagamentos foram atestados pelo Secretário Marcos Duarte Gazzani.

Art Final.

[...]

A hospedagem no Hotel Art Final se iniciou em 17 de
março de 2015, ocorrendo gradativamente conforme as
pessoas foram deixando suas casas e se deslocando para o hotel.

Além disso, a defesa alega que a contratação de hotéis e
pousadas distantes do centro de Marataízes invibilizariam o dia-a-dia das pessoas desalojadas que trabalham e
estudam no centro de Marataízes.

No período de 17 de março a 07 de abril de 2015, a
hospedagem ocorreu sem a assinatura de contrato, sendo a liquidação processada a título de indenização frente
aos serviços prestados [ﬂ. 1120].

Sobre a ampla pesquisa de preços a ser realizada nos
processos licitatórios, o Tribunal de Contas da União já
se manifestou nos seguintes termos:

2.3 Quanto ao mérito

Em 08 da abril de 2015, foi assinado o primeiro contrato, de nº 198/2015, entre a Prefeitura Municipal
de Marataízes e o Hotel Art Final para a prestação de
serviços de hospedagem por meio de processo de dispensa de licitação.

A análise de todos os fatos, conjunto probatório e argumentos trazidos a estes autos me levam a formar meu
convencimento no mesmo sentido dos fundamentos e
conclusões da Instrução Técnica Conclusiva 27024/2016,
cuja análise adoto como razão de decisão e transcrevo
a seguir:
2.2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
2.2.1 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PREÇOS
UNITÁRIOS ESTIMADOS ESTAVAM COMPATÍVEIS COM
OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO
Infringência ao artigo 15, § 1º, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal), Marcos Duarte Gazzani (Secretário Municipal de
Defesa Social), Anderson Gouveia de Oliveira (Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil)
[...]
ANÁLISE
Conforme já relatado nesses autos, em março de 2015,
a Prefeitura Municipal de Marataízes retirou moradores
de imóveis situados em área de risco, na Praia da Areia
Preta, tranferindo-os, temporariamente, para o Hotel

Como base para a contratação, a Prefeitura Municipal
de Marataízes juntou aos autos do processo de dispensa de licitação três orçamentos, o primeiro sem data [ﬂ.
283], o segundo, de 20/03/2015 [ﬂ. 284], e o terceiro, de
10/03/2015 [ﬂ. 285].
Entretanto, o Relatório de Auditoria considerou que a
apresentação de apenas 3 orçamentos não demonstram
a realização de ampla pesquisa de preço para a efetivação dos contratos.
Em relação à pesquisa de preços, o Sr. Robertino Batista
da Silva declarou que a maioria dos hotéis de Marataízes
não tem condições estruturais para receber a quantidade de pessoas com as necessidades inerentes à desocupação e juntou aos autos cópia das declarações [ﬂs. 1399
e 1400] de duas empresas hoteleiras que foram consultadas e que não tinham condições de realizar contrato
de hospedagem com a Prefeitura Municipal de Marataízes.
www.tce.es.gov.br

Proceda, quando da realização de licitação, dispensa ou
inexigibilidade, à consulta de preços correntes no mercado, ou ﬁxados por órgão oﬁcial competente ou, ainda,
constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto no art. 26, parágrafo único, inciso
III, e art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, os quais devem
ser anexados ao procedimento licitatório (...). (Acórdão
1.705/2003 – Plenário.)
O acórdão acima citado, ao relacionar a consulta de
preços correntes no mercado, os preços ﬁxados por
órgão oﬁcial competente e os preços constantes do sistema de registro de preços, demonstra o que seja ampla
pesquisa de preços.
Aplicando tal entendimento ao presente caso, temos que
o preço corrente no mercado é aquele praticado no município de Marataízes, tendo em vista tratar-se de serviço
de hospedagem, e que, portanto, não participarão da cotação empresas que prestam o referido serviço em outros municípios. Assim, o preço deve condizer com o mercado local.
Já os preços ﬁxados por órgão oﬁcial ou constantes no
sistema de registro de preços não são aplicáveis ao caso, pois a prestação de serviço de hospedagem depende
da região, da estrutura e da categoria do hotel, não senSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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do possível comparar os serviços de hospedagem do
município de Marataízes com serviços de hospedagem
prestados em Brasília, São Paulo, Vitória, etc.
Desse modo, considerando as declarações da defesa
de que diversos hotéis da região não apresentaram interesse ou não possuíam infraestrutura para receber
as famílias desalojadas, e considerando que a Prefeitura Municipal de Marataízes realizou a contratação tendo como base três orçamentos de empresas locais, somos pela regularidade da pesquisa de preços realizada.
2.2.2 PAGAMENTO SEM A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal), Marcos Duarte Gazzani (Secretário Municipal de
Defesa Social), Anderson Gouveia de Oliveira (Fiscal do
Contrato, no período de 17/3 a 10/4/15), Danielle Cristina Soares Machado (Fiscal do Contrato, no período de
17/4 a 28/7/15) e Hotel Art Final
[...]
ANÁLISE
A presente irregularidade diz respeito ao pagamento
de diárias para 9 pessoas (que estariam desalojadas em
razão de risco de desabamento de suas casas) não compravadamente hospedadas no Hotel Art Final, sendo:
Tabela
As justiﬁcativas apresentadas pelos Srs. Robertino Batista da Silva e Marcos Duarte Gazzani basicamente alegam
que as liquidações foram realizadas considerando os
documentos apresentandos pela empresa contratada e
os relatórios emitidos pela ﬁscal do contrato e aﬁrmam

que a família do Sr. Sebastião Ribeiro, composta por 7
pessoas, realmente encontrava-se hospedada no hotel.
O Hotel Art Final, por sua vez, declara que os 9 hóspedes
questionados pela Instrução Técnica Inicial encontravam-se instalados no hotel.
Analisando caso a caso, com relação à hospedagem de
Josely Pereira da Silva e Milton Junior Carvalho Marques,
o Hotel Art Final juntou aos autos declaração do Sr. Milton de Carvalho Marques aﬁrmando que sua companheira e seu ﬁlho estavam hospedados consigo no quarto
nº 32 [ﬂs. 473/478]. Também, os controles de lavanderia
correspondentes ao quarto nº 32 demonstram, na maioria das vezes, quantidade de roupa lavada compatível
com a hospedagem de 4 pessoas, considerando que o
contrato estimou a lavagem de 15 peças de roupa por
pessoa por semana.
Além disso, os controles de diárias do hotel mencionam
a presença de Josely Pereira da Silva e Milton Junior Carvalho Marques como hóspedes, conforme ﬂs. 935, 956,
982, 1007, 1032, 1059 e 1087.
Nesses termos, somos pelo afastamento da irregularidade em relação aos hóspedes Josely Pereira da Silva e
Milton Junior Carvalho Marques.
Por outro lado, em relação às famílias de Sebastião Ribeiro e Izabel Neves Santiago Ribeiro [formada por duas
pessoas] e de Tatiane Santiago Ribeiro de Paula [formada por cinco pessoas], não consta dos presentes autos
qualquer documento que comprove a estadia das referidas famílias no hotel Art Final.
Além disso, especiﬁcamente em relação à família de Tatiane Santiago Ribeiro de Paula, veriﬁca-se que a Resolução 20/2015 decidiu indeﬁrir a concessão de auxílio
www.tce.es.gov.br

moradia, tendo em vista que a família não fez uso do
serviço de hospedagem e já se encontrava residindo em
outro imóvel [ﬂ. 814]:
Art. 2° - INDEFERIR a concessão do Auxílio Moradia, da
Lei Municipal nº 1.782/2015, para os titulares das famílias, a saber, ·com suas respectivas razões:
[...]
5. TATIANE SANTIAGO RIBEIRO DE PAULA: CPF:
080.743.457-42. Consta como proprietária do imóvel desocupado na orla. Segundo descrito no Relatório da Assistente Social, a proprietária encontra-se residindo em
outro imóvel. Não fez uso do serviço de hospedagem.
Inclusive , à ﬂ. 381 consta relatório emitido pela ﬁscal do
contrato, Sra. Danielle Cristina Soares Machado, questionando a presença da referida família no hotel, nos seguintes termos:
Relatório parcial- Hotel Art Final
[...] houve uma família constituída de 05 (cinco) pessoas que esteve no Hotel nos primeiros dias; início da instalação dos hospedes no referido hotel que recebeu os
mesmos tratamentos para acomodação, e ali foram instalados por condução ou ordem da Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil neste momento ainda a signatária não estava como Fiscal de Contrato, [...], e ali se instalaram como está cadastrado no rol que integra das famílias ali alojadas, de nome TATIANE SANTIAGO RIBEIRO DE PAULA, MARCELO MACHADO DE PAULA, MARINA SANTIAGO RIBEIRO DE PAULA, RAFAELA SANTIAGO
RIBEIRO DE PAULA e VITOR SANTIAGO RIBEIRO DE PAULA, se apossaram dessa forma de uma das chaves do respectivo apto ocupado por eles, e como se estivessem ali
permanecidos, hospedados ao longo de um período que
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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foi despertado pelo proprietário do Hotel, o quarto trancado que em vez de quando se via semi-aberto, quanto
à alimentação era de alternância, talvez não deles especiﬁcamente nos que estavam presentes, estudavam, outros trabalhavam, outros diversiﬁcação nas movimentações, tinha alguns que até pediam marmita, pois o hotel tinha sido cedido para 93 (noventa e três) pessoas,
só terminaria na entrega da chave, porém já como Fiscal
deste Contrato, foi notado que algo deveria ter maior intensiﬁcação no Controle de entrada e saída de hospedes,
o que não havia dali em diante especiﬁcamente virou referencial ter uma melhor observação de suas movimentações quanto à família, e aí também o proprietário do
Hotel começou a intensiﬁcar o contato com o responsável sobre a chave a ﬁm de liberar ou não o dito quarto,
informando que muitos dos hospedes, além de ocuparem a garagem onde ﬁcam os imobiliários, também ocuparam quartos para tal, e assim sendo a referida família
só devolveu a chave no dia 18/06/2015, conforme aﬁrmação da Gerência e Proprietário’ do Hotel.

são ou não no rol de ainda cadastrada a dita cuja família,
sabendo que a chave só foi entregue pela família no dia
18/06/2015, e sabedor que há uma última quitação para liquidação ainda a ser providenciada, com a Vossa Senhoria que faça ao Douto Procurador, a sua

possível veriﬁcar que houve um erro de digitação, tendo
em vista que a hospedagem dos desabrigados no Hotel
Art. Final teve início em 17/03/2015, não sendo possível
se identiﬁcar a que data o relatório pretendia se referir),
conforme abaixo transcrito:

eminente a sua Magnitude manifestação de Parecer a
respeito dos fatos narrados acima.

Marcelo/ Tatiane/ Marina/Rafaela/Vitor

A vossa consideração.

A família desocupou o hotel dia 10/03/2015 por conta
própria alegando que por não ter recebido notiﬁcação
judicial poderia ter problemas futuros com a prefeitura e
a justiça, porém disse também que estava hospedada no
hotel por ordem da assistente social e que agora só retorna para o hotel com ordem judicial.

Dito isto, em virtude do posicionamento da família que
por vezes foram vista pelo Hotel, a necessidade de me inteirar como ﬁscal, respeitando a privacidade de cada um,
de prover de informações que venham rotular na virtude
do Hotel está regido por um contrato de natureza pessoal quantitativa, em números de pessoas na respectiva
entrada, e a chave era entregue ao responsável que só
seria dado baixa quando de sua devolução ou fosse descaracterizado as suas formalidades dentro das condições
pré-estabelecidas, não havendo portanto nenhum expediente dirigido ao Hotel, qualquer situação que deveria
está deixando a hospedagem do referido Hotel.

Não consta dos autos Relatório Social da família de Tatiane Santiago Ribeiro de Paula.

Gostaria, portanto, de uma ilustre orientação de inclu-

Marataízes, 18 de julho de 2015.
De acordo com o Relatório Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, em
16/03/2015, a Sra. Izabel Neves Santiago Ribeiro já estava de posse da chave do quarto 2 do Hotel Art Final,
mas, por não ter recebido comunicação judicial, permanecia no imóvel condenado. O relatório, por outro lado,
também informa que vizinhos do imóvel condenado declararam que o casal não residia no imóvel condenado
há mais de um ano, residindo atualmente no centro da
cidade [ﬂ. 688].

O proprietário do hotel, Sr. Jouzely Guimarães de Deus,
por sua vez, alega que o Sr. Sebastião Ribeiro e a Sra. Izabel Neves Santiago Ribeiro se hospedaram no Hotel Art
Final em 20/03/2015 e que devolveram a chave do quarto somente em 18/06/2015 [ﬂs. 1019 e 1045].
Outra informação constante dos autos, e desencontrada das demais, consta da ﬂ. 936, relativa ao período de
20/03/2015 a 08/04/2015, assinada pela ﬁscal do contrato, declarando que as famílias de Izabel Neves Santiago Ribeiro e de Tatiane Santiago Ribeiro de Paula desocuparam o hotel em 10/03/2015 (da data 10/03/2015, é
www.tce.es.gov.br

Entrada: 20/3/15

Sebastião e Izabel
Entrada: 20/3/15
A família desocupou o hotel dia 10/03/2015 por conta
própria alegando que por não ter recebido notiﬁcação
judicial poderia ter problemas futuros com a prefeitura e
a justiça porém disse também que estava hospedada no
hotel por ordem da assistente social e que agora só retorna para o hotel com ordem judicial.
Assim, conforme conﬁrmado pelos autos, não há provas
especíﬁcas de que as famílias de Izabel Neves Santiago
Ribeiro e de Tatiane Santiago Ribeiro de Paula tenham se
hospedado no hotel Art Final, havendo indícios, por outro lado, de que as referidas famílias permaneceram na
posse das chaves.
Nesses termos, sugere-se que os valores pagos ao Hotel Art Final em relação aos setes membros das famílias
de Izabel Neves Santiago Ribeiro e de Tatiane Santiago
Ribeiro de Paula, no total de R$ 43.470,00 (quarenta e
três mil quatrocentos e setenta reais), equivalentes a
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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16.177,2915 VRTE, sejam ressarcidos ao erário municipal, devendo a Prefeitura Municipal de Marataízes buscar os meios legais para recompor os prejuízos em face
daqueles que por ventura tenham agido de má-fé com a
Administração Pública.
2.3 PAGAMENTO SEM A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE ROUPAS
Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal), Marcos Duarte Gazzani (Secretário Municipal de
Defesa Social), Anderson Gouveia de Oliveira (Fiscal do
Contrato, no período de 17/3 a 10/4/15), Danielle Cristina Soares Machado (Fiscal do Contrato, no período de
17/4 a 28/7/15) e Hotel Art Final (empresa contratada).
ANÁLISE
A presente irregularidade trata do pagamento de lavação de roupas (no valor de R$ 10.706,80), no período
de 17/03 a 08/04/2015, sem a realização de controle para comprovação dos serviços, e do pagamento realizado
a maior (no valor de R$ 2.653,50) em relação ao período
em que houve controle para comprovação dos serviços
de lavação de roupas.
Em relação ao pagamento dos serviços sem a apresentação de documentos comprovantes, veriﬁca-se que
ocorreu no período em que não havia sido realizado contrato, e os pagamentos foram realizados na forma de indenização. Entretanto, o Hotel Art Final, ainda que sem
o respaldo de um contrato, deveria ter providenciado
o controle das peças de roupa lavadas de cada família
a ﬁm de justiﬁcar a futura cobrança e comprovar o direito adquirido como credor. Nos termos do artigo 63,
§ 2º, inciso III, da Lei 4.320/64 a liquidação da despesa

por serviços prestados terá por base os comprovantes da
prestação efetiva do serviço.
Assim, não havendo comprovação da prestação dos
serviços de lavação de roupas pelo Hotel Art Final, no
período de 17/03/2015 a 08/04/2015, mantem-se a irregularidade, devendo ser devolvidos ao erário os valores pagos indevidamente.
Com relação aos valores pagos a maior, no período de
09/04/2015 a 28/07/2015, não havendo a apresentação de justiﬁcativas, mantem-se a irregularidade e a
devolução ao erário.
2.4 PAGAMENTO SEM A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal), Marcos Duarte Gazzani (Secretário Municipal de
Defesa Social), Anderson Gouveia de Oliveira (Fiscal do
Contrato, no período de 17/3 a 10/4/15), Danielle Cristina Soares Machado (Fiscal do Contrato, no período de
17/4 a 28/7/15) e Hotel Art Final (empresa contratada)
Descrição da irregularidade, conforme ITI 2202/2015:
Desde 17/3/15 a Prefeitura encaminhou famílias desabrigadas para se hospedarem no Hotel Art Final, o que
durou até 28/7/15.
Segundo os Contratos 198 e 247/2015, cada hóspede tinha o direito a três refeições, sendo que o almoço e o
jantar custavam R$24,00 e o lanche R$11,90 por pessoa.
Foram pagos os seguintes valores:
Nota Fiscal Q d a d e Qdade al- Qdade janlanches
moços
tares
23
2.084
2.084
2.084
25
1.395
1.395
1.395
www.tce.es.gov.br

Total pago
(R$)
124.831,60
83.560,50

26
27
28
31
32
33
TOTAL

1.581
1.395
1.209
1.685
1.533
657
11.539

1.581
1.395
1.209
1.685
1.533
657
11.539

1.581
1.395
1.209
1.685
1.533
657
11.539

94.701,90
83.560,50
72.419,10
100.931,50
91.826,70
39.354,30
691.186,10

Diferente do que foi feito com a roupa lavada, em
relação às refeições não foi encaminhado nenhum controle, quando o correto seria haver uma lista de presença, em cada refeição, a ser assinada pelo hóspede
que efetivamente participasse da refeição.
Somente o cruzamento da assinatura dos hóspedes
com a quantidade de refeições cobrada traria a regular liquidação e o correto pagamento. Sem isso, não há
prova de que foi servida nenhuma refeição, devendo
ser glosado todo o valor pago.
Note que coincidentemente todos os hóspedes almoçaram, lancharam e jantaram todos os dias no hotel,
visto que o total pago por lanche, almoço e jantar é rigorosamente igual em todos os meses.
Acontece que quando a Assistente Social foi ao hotel e
só localizou 69 hóspedes, o próprio estabelecimento alegou que era muito difícil encontrar todos por lá, já que
muitos trabalhavam e estudavam o dia todo (Anexo VI).
Observando a documentação da Assistência Social, veriﬁca-se o caso, por exemplo, da Sr.ª Graciana Miler Melo, que trabalhava e morava a semana toda em Cachoeiro de Itapemirim e somente nos ﬁns de semana ia a
Marataízes, o que já exclui inúmeras refeiçoes dessa hóspede.
Além disso, como pode ter havido pagamento integral
de alimentação para todos os hóspedes se em diversos
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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casos (vide Quadro 1 desta ITI) sequer havia comprovação de que realmente foram hospedados?
Importante registrar que, quanto ao período de hospedagem de 17/3 a 8/4/2015, veriﬁcou-se que a Prefeitura entendeu ter pago a maior e exigiu a devolução de
R$32.107,90 (sendo R$16.422,00 relativo às diárias e
R$14.256,20 relativo à alimentação e R$1.429,70 de roupa lavada). Assim, dos R$124.831,60 pagos com a alimentação do período, deve-se descontar R$14.256,20,
restando R$110.575,40 (41.150,45 VRTE) passível de ressarcimento caso não seja devidamente justiﬁcado.
Registre-se que são solidariamente responsáveis e devem ser citados por esse período o ﬁscal do contrato
era o Sr. Anderson Gouveia de Oliveira, conforme consta no termo de referência elaborado e assinado por ele
próprio; o Secretário Marcos Gazzani, seu superior hierárquico que não supervisionou corretamente o trabalho do subordinado; o Prefeito Municipal Robertino
da Silva, que autorizou o pagamento; e o Hotel Art Final,
que recebeu valores indevidos.
Ocorre que nas prestações de contas do Hotel Art Final,
de 9/4 até 28/7/15, continuou-se a cobrar pela alimentação das pessoas sem sua correta liquidação, sem que a
ﬁscal do contrato (Sr.ª Danielle Cristina Soares Machado)
atentasse para isso, nem tampouco seus superiores (o
Secretário Marcos Gazzani e o Prefeito Robertino da Silva). Logo, são solidariamente responsáveis e devem ser
citados por esse período.
Segue Tabela 8, contendo o resumo dos valores glosados, pelo que devem ser citados os agentes públicos,
bem como a empresa contratada, solidariamente responsáveis, para que apresentem documentos e alegações de defesa, sob pena de ressarcimento:

JUSTIFICATIVA
Não foram prestadas justiﬁcativas especíﬁcas a este ponto.
ANÁLISE
De acordo com os autos, a Prefeitura Municipal de
Marataízes, em razão de Decisão Judicial, necessitou
providenciar hospedagem, alimentação (4 refeições
diárias) e serviço de lavanderia para pessoas desabrigadas em razão da interdição de suas moradias.
Assim, a Prefeitura de Marataízes ﬁrmou contrato com
a empresa Hotel Art Final Ltda. para a prestação dos
serviços. Todavia, o hotel contratado não realizou um
controle correto, conforme determina a legislação, para o fornecimento das refeições, tendo recebido o valor
correspondente ao total inicialmente estimado.
Em razão da ausência de controle, os responsáveis foram
citados para a apresentação de justiﬁcativas, sob pena
de ressarcimento do valor global pago relativo às refeições, equivalente a 251.919,38 VRTE.
Para análise, vejamos os termos do contrato:
[...]
Assim, nos termos do contrato, o hotel deveria manter à
disposição dos hóspedes as refeições contratadas.
Já, em relação às famílias alocadas no hotel, apesar de se
encontrarem abrigadas, não tinham quaisquer condições
para preparar suas próprias refeições, sendo improvável
a hipotóse que tenham dispensado os serviços ofertados
e custeados pela Prefeitura, principalmente, por serem
pessoas pertencentes a famílias de baixa renda.
Entretanto, considerando que o serviço de fornecimento de refeições foi contratado pela Administração Públiwww.tce.es.gov.br

ca, as regras estabelecidas pela Lei 4.320/64 para a liquidação da despesa devem ser rigorosamente observadas. Assim, considerando que nem a empresa contrata, nem o ﬁscal do contrato apresentaram documentos comprovando da prestação dos serviços, tanto a liquidação como o pagamento da despesa foram realizados
à margem da lei.
Nesses termos, mantem-se a irregularidade, devendo
ser ressarcido ao erário os valores pagos sem comprovação da realização dos serviços.
A Manifestação Técnica 149/2018 sobre a defesa oral
do Senhor Robertino Batista da Silva esclarece que todas as alegações foram consideradas na fase da elaboração da Instrução Técnica Conclusiva 2724/2016 e sugere a manutenção da irregularidade, em razão da inobservância das formalidades da liquidação (arts. 63 e 64
da Lei 4.320/64), e o afastamento do ressarcimento, em
razão da impossibilidade de se apurar o exato prejuízo
causado ao erário, mas com a aplicação de multa.
Entendo como juridicamente inválido o posicionamento da área técnica, eis que desprovido de fundamentação fática e motivação jurídica; mais ainda, o afastamento do ressarcimento se baseia numa razão inverídica, que é a suposta impossibilidade de se apurar o exato
prejuízo causado ao erário.
Não há essa impossibilidade, nem é do órgão de controle o ônus da prova.
Em primeiro lugar, o processo se encontra fartamente
instruído com cálculos, demonstrativos, notas, ofícios e
depoimentos. Todo esse conjunto probatório permitiu à
equipe de ﬁscalização constatar com segurança que embora a alimentação tenha sido cobrada em sua totalidaSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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de, ou seja, como se todos os hóspedes tivessem feito
diariamente, todos os dias, todas as refeições no hotel,
na verdade isso não ocorreu, tendo havido, portanto, pagamentos indevidos.
A ausência de controle, mencionada tanto na ITI
2202/2015 como na ITC 2724/2016, produziu como resultado uma cobrança por parte do hotel que foi paga
pela administração municipal sem a exigência de comprovantes quanto ao número exato de refeições servidas.
O argumento do Senhor Robertino Batista da Silva não
pode prosperar uma vez que o fornecimento de alimentação não é algo que se ponha à disposição e, consumido ou não, se tenha que pagar por ele.
As aﬁrmações que abaixo se repetem, extraídas da ITI
2202/2015, demonstram a fragilidade da cobrança e o
fato de que é indevido o (exorbitante) valor cobrado:
Acontece que quando a Assistente Social foi ao hotel e só
localizou 69 hóspedes, o próprio estabelecimento alegou que era muito difícil encontrar todos por lá, já que
muitos trabalhavam e estudavam o dia todo (Anexo VI).
Observando a documentação da Assistência Social, veriﬁca-se o caso, por exemplo, da Sr.ª Graciana Miler Melo, que trabalhava e morava a semana toda em Cachoeiro de Itapemirim e somente nos ﬁns de semana ia a
Marataízes, o que já exclui inúmeras refeiçoes dessa
hóspede.
Além disso, como pode ter havido pagamento integral
de alimentação para todos os hóspedes se em diversos
casos (vide Quadro 1 desta ITI) sequer havia comprovação de que realmente foram hospedados?
Importante registrar que, quanto ao período de hosped-

agem de 17/3 a 8/4/2015, veriﬁcou-se que a Prefeitura entendeu ter pago a maior e exigiu a devolução de
R$32.107,90 (sendo R$16.422,00 relativo às diárias e
R$14.256,20 relativo à alimentação e R$1.429,70 de roupa lavada). Assim, dos R$124.831,60 pagos com a alimentação do período, deve-se descontar R$14.256,20,
restando R$110.575,40 (41.150,45 VRTE) passível de ressarcimento caso não seja devidamente justiﬁcado.
Veriﬁco que nos três itens relacionados à liquidação da
despesa, a ausência de sistemas de controle possibilitou
pagamentos a maior e sem a devida comprovação da
efetiva prestação do serviço.
No caso das diárias esse descontrole é ainda mais evidente, uma vez que o período de hospedagem das pessoas desabrigadas durou de 17 de março a 28 de julho;
num hotel relativamente pequeno em que esses hóspedes, em tese, deveriam representar a lotação total, seria perfeitamente possível, razoável e, portanto, exigível,
que tanto a administração do hotel quanto a administração municipal, soubessem se uma família de cinco pessoas estava ou não pernoitando e se alimentando no local.
Os sistemas de controle da Administração são, antes
de tudo, instrumentos a serem manejados em favor do
povo, titular do poder e dono dos recursos públicos. A
omissão no controle, por aqueles a ele obrigados por força da lei e porque empregam os recursos da população é
irregularidade grave.
A despesa pública, para ser considerada conforme a lei
deve cumprir um itinerário de fases, que começa pela
autorização legal, que é a previsão na lei orçamentária,
seja especíﬁca ou global; em seguida o processo licitatório ou sua dispensa, o contrato, o empenho, o fornewww.tce.es.gov.br

cimento dos bens ou serviços, a liquidação e, por ﬁm, o
pagamento.
O art. 63 da Lei 4320/64 estabelece que a liquidação da
despesa deve ser feita com base em documentos comprobatórios do crédito e o objetivo da regra é veriﬁcar a
origem e o objeto do que se deve pagar, além da importância exata (§ 1º, inciso I).
Os pagamentos efetuados com inobservância dessa regra de administração ﬁnanceira constituem grave infração a norma legal de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial e causam injustiﬁcado dano ao erário, na forma do art. 84, inciso III, alíneas ‘d’ e ‘e’ da Lei Complementar 621/2012.
A liquidação de despesa é, portanto, essencial à validade
jurídica do ato de pagamento e sua omissão implica em
sua nulidade, acarretando para o responsável a obrigação legal de ressarcimento.
Além disso, o administrador e seu controle interno não
podem dispor dos documentos comprobatórios de realização das despesas, conforme acórdão nº 50/2003 do
Tribunal de Contas da União:
[...] Essas circunstâncias mostram que, ciente da obrigação de que deverá prestar contas dos recursos que lhe
são conﬁados, o administrador precavido deve cuidar
não só de organizar e apresentar logo toda a documentação comprobatória da aplicação legal e regular daquelas
quantias, como também deve munir-se de prova da entrega da prestação de contas, ou de duplicatas dos comprovantes, guardando-as pelo menos pelo prazo prescricional, para evitar o dissabor de surpresas desagradáveis.” (Acórdão 50/2003) (g.n.)
Com efeito, não há como se atestar a boa e regular exeSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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cução do contrato, sem a apresentação dos documentos
necessários ao controle externo, sob pena de que seja
atribuído ao administrador público o ressarcimento integral dos valores pagos sem a comprovação das despesas.
Também compartilha este entendimento o Tribunal de
Contas da União:
“Em diversas assentadas, tem o TCU entendido que, não
havendo a possibilidade de comprovar a execução regular de um convênio, dadas as inconsistências na prestação de contas e irregularidades na execução ﬁnanceira, atribui-se o débito total ao responsável. A posição da
Corte de Contas é absolutamente coerente com sua missão de julgar aqueles que estão sujeitos ao dever constitucional de prestar contas, pois, do contrário, em não
sendo possível apurar a execução do objeto, o TCU presumisse que tivesse sido executado regularmente, não
haveria necessidade de controle para aferir a regularidade das contas, e, portanto, poder-se-ia prescindir dele” Processo 425.130/1998-3)
Todo o conteúdo documental presente nestes autos demonstra a ausência de controle dos gastos, ou o controle
deﬁciente: pagamento de diárias sem a efetiva comprovação da presença de hóspedes, ou ainda, o pagamento
de diárias apesar de fortes indícios da ausência de hóspedes; pagamento de refeições que sugere uma presunção de que todos os hóspedes ﬁzeram todas as refeições
todos os dias no hotel e lavagem de roupas também segundo estimativas.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança 20335- DF, em que foi relator o Ministro
Moreira Alves, acolheu o entendimento de que ao gestor
cabe o ônus da prova da regular aplicação dos recursos
públicos, perante o órgão de controle externo, conforme

se veriﬁca a seguir:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. CONTAS JULGADAS IRREGULARES.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 53 DO DECRETO-LEI 199/67. A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 53
DO DECRETO-LEI 199/67 NÃO TEM NATUREZA DE SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES
RELATIVAS A CERCEAMENTO DE DEFESA. EM DIREITO FINANCEIRO, CABE AO ORDENADOR DE DESPESAS PROVAR QUE NÃO É RESPONSÁVEL PELAS INFRAÇÕES, QUE
LHE SÃO IMPUTADAS, DAS LEIS E REGULAMENTOS NA
APLICAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO. COINCIDÊNCIA, AO
CONTRARIO DO QUE FOI ALEGADO, ENTRE A ACUSAÇÃO
E A CONDENAÇÃO, NO TOCANTE A IRREGULARIDADE DA
LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
(STF - MS: 20335 DF, Relator: Moreira Alves, data de julgamento: 13/10/1982, Tribunal Pleno, data de publicação: DJ 25-02-1983 pp-01537 ement vol-01284-01 pp00008 RTJ vol-00106-03 pp-00952)
Por todo o exposto, acolho o opinamento técnico pela
manutenção das irregularidades, diante da ausência de
liquidação das despesas descumprindo-se os artigos 62,
63, caput e § 2º, da Lei nº 4.320/64, sendo passível de
ressarcimento segundo as responsabilidades de cada
agente.
Divirjo da Manifestação Técnica 149/2018 quanto ao
afastamento do ressarcimento relativo ao item 3.1.2 da
ITI e do Parecer 1026/2018 do Ministério Público de Contas que encampou a conclusão da manifestação técnica,
modiﬁcando assim seu entendimento inicial pela manutenção do ressarcimento conforme Parecer 2880/2016.
Cabe destacar, por ﬁm, que a proposta de encaminhawww.tce.es.gov.br

mento formulada na ITC 2724/2016 vem com a conﬁguração legal de processo de denúncia e este processo foi
convertido em tomada de contas pela Decisão Preliminar TC 80/2015. Assim, acompanho a instrução técnica
conclusiva integralmente quanto ao seu conteúdo, mas
a formulação de voto será feita nos moldes de tomada
de contas.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho integralmente o entendimento da área técnica, contido na Instrução Técnica Conclusiva 2724/2016 do Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas e parcialmente o contido na Manifestação Técnica de defesa oral 149/2018, divergindo quanto ao afastamento do ressarcimento do item 3.1.2 que
mantenho; acompanho o parecer do Ministério Público de Contas 2880/2016 e parcialmente o parecer
1026/2018, também dele divergindo quanto ao ressarcimento e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove o
seguinte Acórdão que submeto à sua consideração.
3.1 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 à Denúncia em face do Senhor Robertino Barbosa da Silva, Prefeito Municipal de Marataízes no exercício de 2015, convertida em
Tomada de Contas Especial, com base no artigo 84, III,
alíneas “d” e “e” da Lei Complementar 601/2012, pela irregularidade das contas dos senhores Robertino Batista da Silva – Prefeito Municipal; Marcos Duarte Gazzani
– Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial; Danielle Cristina Soares Machado – Fiscal dos
contratos 198/2015 e 247/2015 e Hotel Art Final Ltda. –
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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empresa contratada, em razão da prática das seguintes
irregularidades:

Ressarcimento: R$
251.918,3878 VRTE.

3.1.1. Pagamento sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços de hospedagem (2.2.2 da ITC)

3.2 Sejam acolhidas as razões de justiﬁcativas dos responsáveis e afastada a irregularidade abaixo, de acordo
com a fundamentação deste voto.

Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal), Marcos Duarte Gazzani (Secretário Municipal de
Defesa Social), Danielle Cristina Soares Machado (Fiscal
do Contrato, no período de 17/4 a 28/7/15) e Hotel Art
Final (empresa contratada)
Ressarcimento: R$ 43.470,00, equivalente a 16.177,2915
VRTE
3.1.2. Pagamento sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços de lavação de roupas (2.2.3 da
ITC)
Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal), Marcos Duarte Gazzani (Secretário Municipal de
Defesa Social), Danielle Cristina Soares Machado (Fiscal
do Contrato, no período de 17/4 a 28/7/15) e Hotel Art
Final (empresa contratada)
Ressarcimento: R$ 13.360,30, equivalente a 4.972,0144
VRTE
3.1.3. Pagamento sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços de alimentação (2.2.4 da ITC).
Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal), Marcos Duarte Gazzani (Secretário Municipal de
Defesa Social), Danielle Cristina Soares Machado (Fiscal
do Contrato, no período de 17/4 a 28/7/15) e Hotel Art
Final (empresa contratada)

676.929,90

equivalente

a

I RELATÓRIO

2.2.1 Ausência de comprovação de que os preços unitários estimados estavam compatíveis com os preços praticados no mercado
Infringência ao artigo 15, § 1º, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal), Marcos Duarte Gazzani (Secretário Municipal de
Defesa Social), Anderson Gouveia de Oliveira (Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil)
3.3 Em razão do cometimento de infrações que causaram injustiﬁcável prejuízo ao erário (itens 3.1.1, 3.1.2 e
3.1.3 acima) sejam condenados os senhores Robertino
Batista da Silva, Marcos Duarte Gazzani, Danielle Cristina Soares Machado e Hotel Art Final, de forma solidária, ao ressarcimento dos valores mencionados na tabela a seguir:
Tabela
3.4 Seja aplicada multa individual aos responsáveis, na
forma prevista nos artigos 131, 132, 133 e 135, inciso III
da Lei Complementar 621/2012, conforme segue:
Robertino Braga da Silva
Marcos Duarte Gazzani
Danielle Cristina Soares Machado
Hotel Art Final

FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 6.000,00
R$ 10.000,00

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
www.tce.es.gov.br

Trata-se de tomada de contas especial convertida de denúncia em que se apuram irregularidades atinentes ao
pagamento de serviços de hospedagem, lavanderia e alimentação em prol de moradores desabrigados do Município de Marataízes.
Em síntese, a instrução processual indicou a existência
de dano injustiﬁcado ao erário decorrente do pagamento sem a efetiva comprovação da prestação de serviços
de hospedagem, lavagem de roupas e alimentação pela
empresa contratada, o Hotel Art Final Ltda.
Constata-se que a divergência entre o entendimento técnico e o pronunciamento do relator reside em se condenar ou não os agentes citados ao ressarcimento do montante total dispendido pelo Município a título de alimentação.
A esse respeito, embora o Núcleo de Controle Externo
de Normatização da Fiscalização (NNF) tenha concluído
pela existência da irregularidade, propôs, em manifestação ﬁnal, a não imputação do ressarcimento aos responsáveis “em razão da impossibilidade de se apurar o
exato prejuízo causado ao erário” (Manifestação Técnica 149/2018-2 – evento 100), opinião que foi corroborada pelo Parquet de Contas (Parecer 1026/2018-1 – evento104).
Por outro lado, o conselheiro relator contestou a solução sugerida e votou pela condenação ao ressarcimento do valor total dispendido com alimentação (voto
3086/2018-6 – evento 112).
Em virtude dessa discordância, apresento este voto de
vistas exclusivamente no intuito de aprofundar o debate
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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em torno do ressarcimento do dano identiﬁcado em relação aos gastos com alimentação (item 3.4 da ITC), sendo este o único ponto em que divergirei do entendimento proferido pelo relator.
II FUNDAMENTOS
Ao regulamentar a forma de quantiﬁcação do dano para ﬁns de ressarcimento, o Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013) deﬁniu
como critérios de apuração a veriﬁcação e a estimativa,
conforme consta do §1º do art. 164, a saber:
Art. 164. Quando julgar as contas irregulares, havendo
débito, o Tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida, atualizada monetariamente e acrescido de
juros de mora, a partir da data do evento, quando conhecida, ou da data de ciência do fato pela Administração,
nos demais casos, podendo, ainda, aplicar-lhe a multa
prevista no art. 386, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
§ 1º A apuração do débito far-se-á mediante:
I – veriﬁcação, quando for possível quantiﬁcar com exatidão o real valor devido;
II – estimativa, quando, por meios conﬁáveis, apurar-se
quantia que seguramente não excederia o real valor devido.
No caso dos autos, a área técnica sugeriu o afastamento da condenação à reposição do erário, alegando a impossibilidade de precisar a exata quantia a ser reparada,
ou seja, trata-se da inviabilidade de se proceder à apuração por veriﬁcação, regulada pelo art. 164, §1º, I do Regimento Interno (RITCEES).
No entanto, sendo inviável a quantiﬁcação precisa do
prejuízo causado ao erário, olvidou-se o NNF de realizar

a quantiﬁcação do dano por estimativa, conforme deﬁnido no art. 164, §1º, II acima transcrita.
Tal solução mostra-se mais adequada ao deslinde dessa
questão e, por isso, este é o único ponto em que discordo tanto do entendimento técnico quanto do voto proferido pelo relator.
Como se vê nos autos, há elementos que indicam com alto grau de certeza que o valor total dispendido com alimentação, da ordem de 251 mil VRTE, não corresponde,
tampouco se aproxima do dano efetivamente causado.
É importante ressaltar que da ITC consta o registro de
que
[...] as famílias alocadas no hotel, apesar de se encontrarem abrigadas, não tinham quaisquer condições para preparar suas próprias refeições, sendo improvável a
hipótese que tenham dispensado os serviços ofertados
e custeados pela Prefeitura, principalmente, por serem
pessoas pertencentes a famílias de baixa renda.
Nesse contexto, mostra-se desproporcional e desvinculada da realidade a imposição da devolução de todo o
montante dispensado com alimentação, pois é certo que
as refeições, ainda que parcialmente, foram usufruídas
pelas famílias hospedadas no Hotel Art Final Ltda., até
porque vigia uma ordem judicial nesse sentido.
Em contrapartida, constata-se do acervo probatório que
algumas das pessoas hospedadas no Hotel Art Final Ltda.
ausentavam-se de suas dependências durante o dia para trabalhar ou estudar, o que signiﬁca que uma parcela
dos hóspedes não usufruiu do almoço e do lanche da tarde oferecido pela contratada, raciocínio que não se aplica aos ﬁns de semana e feriados e que não autoriza a devolução dos valores destinados ao jantar (ﬂ. 290 – v.II).
www.tce.es.gov.br

Há provas também de que a quantidade de pessoas hospedadas no período não era o inicialmente informado
nos autos, razão pela qual no item 3.2.2 da ITC foram
computadas as respectivas diárias e exigido o ressarcimento devido, deixando, contudo, de aplicar o mesmo
raciocínio às refeições pagas, já que, na ocasião, imputou-se o ressarcimento do valor integral.
Em documentação subscrita pela Assistência Social do
Município, tem-se, ainda, o caso da hóspede Graciana
da Silva Miler Melo, que trabalhava e morava em Cachoeiro de Itapemirim durante a semana, permanecendo no
Hotel Art Final Ltda. somente nos ﬁns de semana, o que
deve ensejar a devolução dos valores pagos por parte de
suas refeições (ﬂ. 290 – v.II).
Em tais casos, o valor referente às respectivas refeições
(almoço, lanche da tarde e jantar), deve ser considerado
para ﬁns de reparação aos cofres municipais.
Por todo esse cenário e com base nesses fatos, entendo
que a solução que melhor se amolda ao deslinde do caso é aquela contida no art. 164, §1º, II do RITCEES, isto
é, a quantiﬁcação do dano por estimativa, calculando-se
o montante total a ser ressarcido com base em circunstâncias que revelam o dano, senão exato, o que seguramente mais se aproxima do prejuízo causado e que certamente não se afastará do real valor devido.
Pondo em prática o raciocínio e valendo-me dos fatos
registrados nos itens 3.2 e 3.4 da ITI 2202/2015-8 e da
ITC 2724/2016-6 e também na Manifestação Técnica
149/2018-2, tem-se o seguinte:
Por determinação judicial, o Município de Marataízes arcou com a hospedagem das famílias desabrigadas no Hotel Art Final Ltda. (já incluído o café da manhã), além de
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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3 (três) refeições diárias para cada hóspede durante o
prazo de hospedagem que se deu entre 17/03/2015 a
28/07/2015.
Cada hóspede tinha direito a 3 (três) refeições diárias,
sendo que almoço e jantar custavam R$ 24,00 (vinte e
quatro reais) cada e o lanche da tarde R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos).
O quantitativo de refeições contratadas e o valor total
dispendido pelo Município foi detalhado no item 3.4 da
ITI:
Tabela
Em relação ao primeiro pagamento realizado, foram pagas indevidamente 1.676 (mil, seicentos e setenta e seis)
dias de hospedagem por cuja entrada não foi registrada
no hotel (número de hóspedes x número de dias).
Também foram feitos pagamentos indevidos por outras
9 (nove) pessoas que reconhecidamente não se encontravam hospedadas no hotel, em relação às quais são devidos 540 (quinhentos e quarenta) dias de hospedagem
(número de hóspedes x número de dias, já descontando o valor reembolsado pelo hotel após o primeiro pagamento).
No mês de junho, houve a cobrança e o pagamento a
maior de R$ 8.211,00 (oito mil, duzentos e onze reais)
por 119 (cento e dezenove) dias de hospedagem (número de hóspedes x número de dias).
Logo, parte do dano apurado se refere ao valor das 3
(três) refeições pagas (24,00 + 11,90 + 24,00 = 59,90)
multiplicado por 2.335 (dois mil, trezentos e trinta e cinco) dias de hospedagem que de fato não existiram, totalizando R$ 139.866,50 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) a se-

rem devolvidos ao Município de Marataízes.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Nesse ponto, deve-se esclarecer que a ﬁscal Danielle
Cristina Soares Machado, por ter assumido a função em
17/04/2015, responderá pela quantia equivalente às refeições de 659 (seiscentos e cinquenta e nove) dias, ou
seja, R$ 39.474,10 (trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dez centavos);

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divirjo do posicionamento técnico, do entendimento ministerial e do voto do relator apenas no tocante ao ressarcimento a ser imputado em razão da irregularidade constatada no item 3.4 da
ITC 2724/2016 (despesas com alimentação), e VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:

Além disso, há a declaração da assistente social do Município atestando que a senhora Graciana da Silva Miler
Melo trabalhava e morava durante a semana em Cachoeiro de Itapemirim, retornando ao hotel somente nos
ﬁns de semana, o que já exclui inúmeras refeições pagas
ao hotel em relação a esta hóspede.
Em razão da ausência eventual dessa hóspede, devem
ser devolvidos os valores pagos pelos almoços e lanches
(R$ 24,00 + 11,90 = 35,90) multiplicados pelos 90 (noventa) dias úteis compreendidos no período da contratação (20/03/2015 a 28/07/2015), o que soma R$ 3.231,00
(três mil, duzentos e trinta e um reais).
Ressalta-se novamente que, em relação a ﬁscal Danielle Cristina Soares Machado, o valor a ser ressarcido refere-se à parcela de 2.548,90 (dois mil, quinhentos e quarenta a oito reais), por ter assumido a função a partir de
17/04/2015 (71 dias úteis).
Assim sendo, o montante passível de ressarcimento totaliza R$ 143.100,50 (cento e quarenta e três mil e cem
reais e cinquenta centavos), a serem ressarcidos em solidariedade pelos responsáveis elencados no voto do relator, com exceção da senhora Danielle Cristina Soares
Machado que, daquele total, deverá suportar solidariamente a parcela de R$ 42.023,00 (quarenta e dois mil e
vinte e três reais).
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 da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
III.1 ACOLHER as justiﬁcativas e reconhecer a ILEGITIMIDADE do senhor Anderson Gouveia de Oliveira para ﬁgurar como responsável pelas irregularidades tratadas
nos autos;
III.2 ACOLHER as razões de justiﬁcativas dos agentes responsáveis para afastar o indício de irregularidade consubstanciado na Ausência de comprovação de que os
preços unitários estimados estavam compatíveis com
os preços praticados no mercado (item 2.2.1 da ITI e da
ITC);
III.3 REJEITAR as justiﬁcativas e julgar IRREGULARES, com
base no artigo 84, III, “d” e “e”, da Lei Complementar Estadual 621/2012, as contas dos senhores Robertino Batista da Silva, Marcos Duarte Gazzani e Danielle Cristina Soares Machado e da pessoa jurídica Hotel Art Final
Ltda., em razão da prática das seguintes irregularidades:
III.3.1 Pagamento sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços de hospedagem (itens 2.2.2 da ITI
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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e da ITC);
III.3.2 Pagamento sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços de lavação de roupas (2.2.3 da
ITC);
III.3.3 Pagamento sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços de alimentação (2.2.4 da ITC);
III.4 Em razão do cometimento de infrações acima indicadas, que causaram dano injustiﬁcado ao erário, CONDENAR os senhores Robertino Batista da Silva e Marcos Duarte Gazzani e a pessoa jurídica Hotel Art Final
ao RESSARCIMENTO EM SOLIDARIEDADE do montante
equivalente a 74.403,93 VRTE, dos quais também é condenada a ressarcir em solidariedade a senhora Danielle
Cristina Soares Machado a parcela de 30.947,40 VRTE,
conforme se detalha a seguir:
Tabela
III.5 Condenar os senhores Robertino Batista da Silva e
Marcos Duarte Gazzani e a pessoa jurídica Hotel Art Final ao pagamento de MULTA individual de R$ 10.000,00
(dez mil reais) e a senhora Danielle Cristina Soares
Machado à MULTA de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma prevista nos artigos 131, 132, 133 e 135, inciso III da
Lei Complementar 621/2012; e
III.6 ARQUIVAR os autos, após o trânsito em julgado.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
VOTO-VISTA DA EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Denúncia contra irregularidades praticadas
pela Prefeitura de Marataízes na contratação do Hotel
Art Final, por Dispensa de Licitação, para prestar os ser-

viços de hospedagem, alimentação e lavagem de roupas, a ﬁm de amparar as pessoas desalojadas pela erosão/ressaca da maré na Praia da Areia Preta, totalizando R$ 1.523.311,90, já descontada a devolução de R$
32.107,90.
A Instrução Técnica Conclusiva n. 2724/2016 rejeitou as
seguintes questões preliminares:
2.1.1. Inadmissibilidade da Denúncia;
2.1.2. Pedido de Produção de Provas;
2.1.3. Ilegitimidade Passiva de ANDERSON GOUVEIA DE
OLIVEIRA.
Quanto ao mérito, a Conclusiva manteve as irregularidades a seguir descritas:
3.1.1. Pagamento sem a efetiva comprovação da prestação dos serviços de hospedagem (item 3.2 da Instrução
Técnica Inicial);
3.1.2. Pagamento sem a efetiva comprovação da prestação dos serviços de lavação de roupas (item 3.3 da Instrução Técnica Inicial);
3.1.3. Pagamento sem a efetiva comprovação da prestação dos serviços de alimentação (item 3.4 da Instrução
Técnica Inicial).
Após a sustentação oral, o setor competente elaborou a
Manifestação Técnica n. 149/2018, mantendo as irregularidades tratadas nos itens 3.1.1 e 3.1.2 da Conclusiva,
referentes a hospedagem e lavanderia, com os respectivos ressarcimentos. Quanto ao item 3.1.3 da Conclusiva (alimentação), a área técnica afastou o ressarcimento, mantendo a multa.
A Manifestação Técnica também reconheceu a ilegitimidade passiva de ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA (Cowww.tce.es.gov.br

ordenador de Defesa Civil), afastando sua responsabilidade nos autos.
O Relator divergiu da Manifestação Técnica, apenas
quanto às Despesas com Alimentação (item 3.1.3), adotando a posição constante da Instrução Técnica Conclusiva n. 2724/2016.
Em Voto-Vista, o Conselheiro Rodrigo Chamoun também
divergiu da Manifestação Técnica quanto às Despesas
com Alimentação (item 3.1.3), entendendo que deveriam ser ressarcidas em montante inferior ao apontado
pela Conclusiva / Relator.
Na 26ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, requeri Vista dos
autos.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
A divergência entre as análises técnicas, o Voto do Relator e o Voto-Vista limitou-se às despesas com Alimentação, tratadas no item 3.1.3 da Conclusiva.
A Prefeitura de Marataízes custeou 03 (três) refeições
diárias em socorro aos desalojados, no intervalo de 17
de março a 28 de julho de 2015, com o custo unitário
de R$ 24,00 (almoço e jantar, cada um) e R$ 11,90 (lanche vespertino), somando R$ 59,90 por pessoa/dia e R$
676.929,90 por todo o período, já descontada a devolução de R$ 14.256,20, decorrente do pagamento a maior
entre 17/03 e 08/04/2015.
Os responsáveis não trouxeram aos autos qualquer controle do consumo efetivo das refeições, limitando-se a
informar que a alimentação deveria ser preparada e ﬁcar
disponível para todos os favorecidos, razão pela qual a
Instrução Técnica Conclusiva opinou pelo ressarcimento integral da despesa.
Após a sustentação oral, a Manifestação Técnica n.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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149/2018 afastou o ressarcimento, por entender que as
refeições deveriam ﬁcar disponíveis, independente do
efetivo consumo, e que não era possível apurar o real
prejuízo aos cofres públicos.
O Relator acompanhou a Instrução Técnica Conclusiva,
votando pela devolução integral do gasto com alimentação.
Em Voto-Vista, o Conselheiro Rodrigo Chamoun manteve o dever de ressarcimento, mas destacou que o débito indicado na Conclusiva era desproporcional, pois algumas refeições foram efetivamente consumidas. Com
base no art. 164, § 1º, inciso II, do Regimento Interno,
quantiﬁcou o dano por estimativa, glosando a alimentação referente a:
1. Hospedagem paga a maior;
2. Ausência da senhora GRACIANA MILER MELO nos dias
úteis, uma vez que residia em outra cidade, permanecendo no hotel somente nos ﬁnais de semana.
Seguindo tais critérios, o Voto-Vista considerou indevidas as três refeições diárias relativas a 2.335 dias de
hospedagem, somando R$ 139.866,50, bem como os
90 (noventa) almoços e lanches vespertinos destinados
à senhora GRACIANA MILER MELO, no montante de R$
3.231,00.
Entretanto, observo que a hospedagem impugnada pela área técnica atingiu 630 (seiscentas e trinta) diárias,
relativas a 07 (sete) pessoas, conforme se infere do item
3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, mantido na Manifestação Técnica n. 149/2018. Desse modo, a quantia indevida com alimentação deve ser apurada a partir das 630 diárias glosadas, atingindo R$ 37.737,00 ou
14.043,76 VRTE (630 diárias X R$ 59,90).

Quanto à senhora GRACIANA MILER MELO, os autos revelam que a interessada somente permanecia no hotel
aos ﬁnais de semana, pois residia noutro município. Dessa forma, devem ser excluídas as 03 (três) refeições nos
dias de semana, entre 20/03 e 28/07/2015, somando R$
5.391,00 ou 2.006,25 VRTE, correspondente a 90 dias X
R$ 59,90 (almoço + lanche + jantar).
Nestes termos, acompanho o Voto-Vista do Conselheiro
Rodrigo Chamoun, mas ajusto o gasto indevido com alimentação para R$ 43.128,00 ou 16.050,01 VRTE, sob a
responsabilidade solidária dos senhores ROBERTINO BATISTA DA SILVA e MARCOS DUARTE GAZZANI e do HOTEL ART FINAL LTDA, sendo R$ 30.189,60 ou 11.235,01
VRTE, sob a responsabilidade da senhora DANIELLE
CRISTINA SOARES MACHADO (alimentação relativa a 62
dias de hospedagem para 07 pessoas e a 70 dias de semana para 01 pessoa).
Pelo exposto, acompanhando o Voto-Vista do Conselheiro Rodrigo Chamoun, com ajuste quanto ao ressarcimento, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de deliberação que submeto à apreciação.
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 Conselheira Substituta, em:
1. ACOLHER a Preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA do
senhor Anderson Gouveia de Oliveira, na forma do item
2.1.3 da Instrução Técnica Conclusiva;
2. REJEITAR as demais Preliminares, tratadas nos itens
2.1.1 (Inadmissibilidade da Denúncia) e 2.1.2 (Pedido de
Produção de Provas) da Instrução Técnica Conclusiva;
3. ACOLHER as razões de justiﬁcativas dos agentes rewww.tce.es.gov.br

sponsáveis para afastar o indício de irregularidade consubstanciado na Ausência de comprovação de que os
preços unitários estimados estavam compatíveis com
os preços praticados no mercado (item 2.2.1 da ITI e da
ITC);
4. REJEITAR as justiﬁcativas e julgar IRREGULARES, com
base no artigo 84, III, “d” e “e”, da Lei Complementar Estadual 621/2012, as contas dos senhores Robertino Batista da Silva, Marcos Duarte Gazzani e Danielle Cristina Soares Machado e da pessoa jurídica Hotel Art Final
Ltda., em razão da prática das seguintes irregularidades:
3.1.1. Pagamento sem a efetiva comprovação da prestação dos serviços de hospedagem (item 3.2 da Instrução
Técnica Inicial);
3.1.2. Pagamento sem a efetiva comprovação da prestação dos serviços de lavação de roupas (item 3.3 da Instrução Técnica Inicial);
3.1.3. Pagamento sem a efetiva comprovação da prestação dos serviços de alimentação (item 3.4 da Instrução
Técnica Inicial).
5. Em razão do cometimento de infrações acima indicadas, que causaram dano injustiﬁcado ao erário, CONDENAR os senhores Robertino Batista da Silva e Marcos Duarte Gazzani e a pessoa jurídica Hotel Art Final
ao RESSARCIMENTO EM SOLIDARIEDADE do montante
equivalente a 37.199,32 VRTE, dos quais também é condenada a senhora Danielle Cristina Soares Machado a
ressarcir em solidariedade a parcela de 26.543,62 VRTE,
conforme se detalha a seguir:
Tabela
6. CONDENAR os senhores Robertino Batista da Silva e
Marcos Duarte Gazzani e a pessoa jurídica Hotel Art FiSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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nal ao pagamento de MULTA individual de R$ 10.000,00
(dez mil reais) e a senhora Danielle Cristina Soares
Machado à MULTA de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma prevista nos artigos 131, 132, 133 e 135, inciso III da
Lei Complementar 621/2012; e

prestação dos serviços de hospedagem (itens 2.2.2 da ITI
e da ITC);

Primeira Câmara.

1.3.2 Pagamento sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços de lavação de roupas (2.2.3 da
ITC);

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

7. ARQUIVAR os autos, após o trânsito em julgado.

1.3.3 Pagamento sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços de alimentação (2.2.4 da ITC);

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
ACÓRDÃO TC-1176/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas, em:
1.1 ACOLHER as justiﬁcativas e reconhecer a ILEGITIMIDADE do senhor Anderson Gouveia de Oliveira para ﬁgurar como responsável pelas irregularidades tratadas
nos autos;
1.2 ACOLHER as razões de justiﬁcativas dos agentes responsáveis para afastar o indício de irregularidade consubstanciado na Ausência de comprovação de que os
preços unitários estimados estavam compatíveis com
os preços praticados no mercado (item 2.2.1 da ITI e da
ITC);

1.4 Em razão do cometimento de infrações acima indicadas, que causaram dano injustiﬁcado ao erário, CONDENAR os senhores Robertino Batista da Silva e Marcos Duarte Gazzani e a pessoa jurídica Hotel Art Final
ao RESSARCIMENTO EM SOLIDARIEDADE do montante
equivalente a 37.199,32 VRTE, dos quais também é condenada a senhora Danielle Cristina Soares Machado a
ressarcir em solidariedade a parcela de 26.543,62 VRTE,
conforme se detalha a seguir:
Tabela
1.5 Condenar os senhores Robertino Batista da Silva e
Marcos Duarte Gazzani e a pessoa jurídica Hotel Art Final ao pagamento de MULTA individual de R$ 10.000,00
(dez mil reais) e a senhora Danielle Cristina Soares
Machado à MULTA de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma prevista nos artigos 131, 132, 133 e 135, inciso III da
Lei Complementar 621/2012; e
1.6 ARQUIVAR os autos, após o trânsito em julgado.

1.3 REJEITAR as justiﬁcativas e julgar IRREGULARES, com
base no artigo 84, III, “d” e “e”, da Lei Complementar Estadual 621/2012, as contas dos senhores Robertino Batista da Silva, Marcos Duarte Gazzani e Danielle Cristina Soares Machado e da pessoa jurídica Hotel Art Final
Ltda., em razão da prática das seguintes irregularidades:

2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que encampou
o ressarcimento proposto pela conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Parcialmente vencido o relator, que acompanhou integralmente a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas.

1.3.1 Pagamento sem a efetiva comprovação da

3. Data da Sessão: 05/09/2018 – 29ª Sessão Ordinária da
www.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 21/11/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1038/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04984/2017-1
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SETRANS - Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos de Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JAIME BORLINI JUNIOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2016 – CONTAS REGULARES COM
RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO –ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos de Aracruz referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Valmir Cavalini.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 528/2017
e a Instrução Técnica Inicial 1103/2017, com sugestão
de citação do responsável para apresentação de razões
de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
536/2017.
Devidamente citado, o responsável anexou aos autos suas razões de defesa (Defesa / Justiﬁcativa 624/2018).
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2492/2018, opinando pela regularidade com ressalva das contas em razão
da manutenção da irregularidade relativa à ausência de
medidas administrativas que viabilizassem a emissão do
parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual.

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 3336/2018).
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 Conclusiva 2492/2018, 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

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

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
24.251,81
Bens Móveis 3.988.172,99
Bens Imóveis 458.229,22
Bens Intangí- 0,00
veis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

24.251,81
3.988.172,99
0,00
0,00

0,00
0,00
458.229,22
0,00

Fonte: Processo TC 04984/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Com base na tabela anterior, constata-se que os valores
inventariados dos bens móveis, imóveis, intangíveis e em
almoxarifado não foram devidamente evidenciados em
suas respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
Veriﬁca-se que o arquivo enviado referente ao inventário de bens imóveis (INVIMO) não consta informações
em relação aos bens imóveis e o Termo Circunstanciado
dos Bens Imóveis (TERIMO) declara que não foi elaborado o inventário de bens imóveis, no entanto, consta o valor registrado no Balanço Patrimonial de R$ 458.229,22.

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

Assim, faz-se necessário que o gestor responsável seja
citado a encaminhar o respectivo inventário, detalhando
os valores constantes na Tabela 14 que tem como fonte os montantes registrados na contabilidade, e caso haja divergência, encaminhe justiﬁcativas e documentos
comprovando os ajustes realizados.

De acordo com o Relatório Técnico:

Argumentaram os responsáveis:

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP traz inovações diversas na forma de contabilização e registro do patrimônio público.

2.1 Não comprovação dos saldos contábeis de bens
imóveis mediante envio do inventário físico (INVIMO)
(item 3.2.2.2 do RTC)

www.tce.es.gov.br
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Destacamos a evidenciação dos bens, através do exemplo dos estoques, que trata da EVIDENCIAÇÃO em Balanço Patrimonial dos acontecimentos sempre utilizando a essência ao invés da forma e buscar a consecução
de seus objetivos.
Deﬁne o item 2. ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS, NBC TSP - Estrutura Conceitual.
Os conceitos de ativo e passivo identiﬁcam os seus aspectos essenciais, mas não especiﬁcam os critérios para
seu reconhecimento. Ao avaliar se um item se enquadra
na deﬁnição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para a sua essência e realidade econômica
e não apenas sua forma legal.
(Destaque nosso)
Especiﬁcamente e objetivamente, os bens patrimoniais
devem ser mensurados e registrados contabilmente da
mesma maneira, como vejamos também no MCASP.
3. MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
Os registros contábeis das transações das entidades do
setor público devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo, nos conﬂitos entre elas, a essência sobre a forma.
(Destaque nosso)
Com clareza, a evidenciação contábil traz a transparência as demonstrações contábeis, em especial o Balanço
Patrimonial Anexo 14. Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público - MCASP
[ ... ]
4.3. EVIDENCIAÇÃO
As demonstrações contábeis devem divulgar:
b. O valor total escriturado em estoques e o respectivo

desdobramento utilizado pelo ente;
(Destacamos)
5. ATIVO IMOBILIZADO
5.1. DEFINIÇÕES
Ativo Imobilizado
Bens Imóveis Compreende os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição
ou danos. São exemplos deste tipo de bem os imóveis
residenciais, comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos,
pontes, viadutos, obras em andamento, hospitais, dentre outros. Os bens imóveis classiﬁcam-se em:
[ ... ]
d} Bens imóveis em andamento: compreendem os valores de bens imóveis em andamento, ainda não concluídos. Exemplos: obras em andamento, estudos e projetos (que englobem limpeza do terreno, serviços topográﬁcos etc.}, benfeitoria em propriedade de terceiros,
dentre outros. (grifos da ITC)
O Balancete Contábil analítico, apresentado na prestação de contas através do relatório BALVER.PDF da Unidade Gestora Secretaria de Transporte e Serviços, no
grupo do Ativo Imobilizado, destacamos a conta contábil 1.2.3.2.1.04.13.000 - TERRENOS, no valor de R$
458.229,22, representa exatamente a suposta diferença
apresentada na Tabela 12: Estoques, Imobilizados e Intangíveis.
Na realidade a divergência citada é somente a EVIDENCIAÇÃO na contabilidade dos valores constantes como
TERRENOS, conforme prescreve o MCASP citado acima.
O valor de R$ 458.229,22 que consta na conta
1.2.3.2.1.04.13.000 TERRENOS referem-se à desaprowww.tce.es.gov.br

priação de um terreno pela Secretaria de Transporte e
Serviços Urbanos para ampliação do cemitério municipal no exercício de 2016, autorizado através do Decreto 30.302/2015.
Ocorre que o sistema contábil/patrimônio é integrado e
o lançamento que consta na contabilidade é oriundo da
liquidação de despesa referente a aquisição do terreno
e não ocorreu em data oportuna o registro do imóvel no
patrimônio do município pelo setor responsável.
O município iniciou em 2016 a regularização dos bens
móveis. Em razão da demanda, os bens imóveis seriam
migrados em uma segunda etapa, assim, em 2017 o registro dos bens imóveis foi efetuado através do processo nº. 11.017/2017, onde foi utilizada a relação de imóveis fornecida pela Coordenação de Cadastro Mobiliário,
Imobiliário e Geoprocessamento. Os valores dos imóveis
migrados seguiram as tabelas utilizadas como base para
o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.
Assim, para regularização do terreno junto ao Cartório
de Registro de Imóveis e contabilização devida no patrimônio do município para sanar a divergência, foi aberto processo administrativo nº 4527/2018 e encaminhado ao gestor responsável para providências.
Segue anexo balancete 2017 da referida secretaria, onde
comprova os registros descritos acima.
Diante do indício de irregularidade apresentada no RTC,
o responsável apresentou justiﬁcativa alegando tratar-se de terrenos que foi registrado na conta contábil
1.2.3.2.1.04.13 TERRENOS (BALVER.pdf) referente à desapropriação de um terreno pela Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos para ampliação do cemitério municipal no exercício de 2016, autorizado através do DeSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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creto 30.302/2015.
Argumentou que o município regularizou os bens imóveis e em 2017 o registro dos bens imóveis foi efetuado
através do processo nº. 11.017/2017, onde foi utilizada
a relação de imóveis fornecida pela Coordenação de Cadastro Mobiliário, Imobiliário e Geoprocessamento. Os
valores dos imóveis migrados seguiram as tabelas utilizadas como base para o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.
Diante das argumentações apresentadas, sugere-se o
afastamento desta irregularidade.
2.2 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 do
RTC)
Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)Assim descreve o Relatório Técnico Contábil (RTC):
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, exigido no Anexo 01-B da Instrução Normativa
nº 34/2015, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, veriﬁcou-se a existência do Relatório de
Controle Interno – RELUCI, emitido pela Controladoria
Geral do Município, com a seguinte conclusão:
A Controladoria Geral do Município emite o presente relatório e parecer conclusivo sobre das contas de gestão
sob a responsabilidade do Sr. Jaime Borlini Júnior, relativa ao exercício de 2016, com objetivo de:
I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia, eﬁciência e economicidade da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como

da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Informamos que as peças contábeis e demais documentos que compõem a prestação de contas do ordenador
de despesas não foram entregues no prazo estipulado
datado de 05/02/2017, conforme Art. 8º da Instrução
Normativa SCI n. 04/2012 - versão 01.02, bem como a
solicitação dos documentos da prestação de contas, por
meio do Memorando CGM n. 042/2017, protocolado no
02/03/2016, sendo a entrega do documento contábil
realizado a este órgão de Controle interno em data de
27/03/2017 no horário de 09h e 05 minutos.
Desse modo, este órgão de controle interno se ABSTÉM
DE OPINAR em relação às demonstrações contábeis por
não haver tempo hábil para a análise detalhada dos documentos, uma vez que o prazo ﬁnal para o fechamento da prestação de contas anual se dará em 31/03/2017
(sexta-feira) e contamos com apenas 01 (um) contador
em nossa equipe de trabalho.

da Instrução Normativa SCI n. 04/2012 que estipula prazo de 05/02 para entrega das PCA’s à Controladoria deste município.
Assim, ainda que o quadro atual de servidores (contadores) seja insuﬁciente, esses proﬁssionais não poupam esforços para cumprir demanda do TCE em relação às prestações de contas.
Cumpre registrar que, segundo a Secretaria de Finanças,
o município está fazendo um levantamento de viabilidade de novos concursos para Contadores e
Controladores, a ﬁm de suprir as necessidades pertinentes às prestações de contas aos órgãos ﬁscalizadores.
Alega o responsável que o número das unidades gestoras aumentou com a desconcentração e, consequentemente, elevando o número de documentos que são elaborados pelo setor de contabilidade e que dão suporte
para elaboração dos mesmos. Além do que, informa que
o quadro de servidores é insuﬁciente para cumprir as demandas e, assim atender ao TCEES.

Argumentaram os responsáveis:

A responsável se manifestou a favor da opinião apresentada no Parecer de Controle Interno, conforme arquivo
PROEXE.pdf, onde foi atestado ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a
que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011, não o eximindo de sua responsabilidade.

Informamos que em função da desconcentração administrativa o município de Aracruz possui 20 (vinte) unidades gestoras e segundo informações da Secretaria de
Finanças, o Município de Aracruz não dispõe de proﬁssionais (contadores) suﬁcientes para atender o artigo 8°

Portanto, o responsável tomou conhecimento das conclusões contidas no relatório e Parecer Conclusivo emitido pela UCCI e não tomou providências, uma vez que
não havia opinião sobre as contas no Relatório e Parecer da UCCI.

Em nossa opinião os pontos de controle veriﬁcados representam adequadamente a prática de atos de gestão
no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

www.tce.es.gov.br
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Levando-se em conta as argumentações apresentadas,
as quais foram veriﬁcadas nesta análise, opina-se pela
manutenção da irregularidade e sugerindo a determinar ao atual gestor, que adote as medidas necessárias
para o encaminhamento, nas futuras prestações de contas, o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo 82, §2° c/c artigo 135, §4° do RITCEES e artigo 4° da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na IN TC n°43/2017.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Manter a seguinte irregularidade apontada na Instrução Técnica Inicial 1103/2017, sob a responsabilidade do senhor Jaime Borlini Júnior:
1.1.1. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a totalidade da Prestação de Contas Anual
Base Legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015
1.2. Tendo em vista que a inconsistência constitui impro-

priedade de natureza formal, de natureza não grave e
que não representa dano injustiﬁcado ao erário, julgar
REGULARES COM RESSALVA as contas do senhor Jaime
Borlini Júnior frente à Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos de Aracruz no exercício de 2016,
na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos
termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;
1.3. Determinar ao atual gestor que, nas próximas prestações de contas, adote medidas necessárias para que
seja encaminhado o Relatório e Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Central do Sistema de Controle Interno, assinado por seu responsável, conforme exigência do
artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012, contendo
os elementos previstos no Anexo III, Tabela 7, em total
atendimento à IN TC nº 43/2017.

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- 1039/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05524/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMDS - Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho de Aracruz

1.4. Arquivar após o trânsito em julgado.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2. Unânime.

Responsável: MARIA DE FATIMA FURTADO NUNES, ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS

3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª 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. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
www.tce.es.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DE
ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2016 – CONTAS REGULARES
COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho de Aracruz, relativa ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade das senhoras Maria de Fátima
Furtado Nunes e Rosilene Filipe dos Santos Matos.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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e anexos por meio do Relatório Técnico 680/2017, no
qual constatou indícios de irregularidades, os quais foram apontados na Instrução Técnica Inicial 1295/2017,
com propositura de citação das responsáveis para apresentação de razões de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1851/2017.
Devidamente citadas, as responsáveis apresentaram justiﬁcativas.
A partir da análise da documentação encaminhada, a
área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
1851/2018, opinando pela regularidade com ressalva
das contas apresentadas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva no Parecer do Ministério Público de Contas 2853/2018.
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 Conclusiva 1851/2018, abaixo transcrita:

mento do responsável para

Anual/2016

apresentação de justiﬁcativas quanto aos achados detectados, conforme propostas de encaminhamento sugeridas a seguir:

Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2016, relativos às disponibilidades ﬁnanceiras em conta corrente/aplicação, veriﬁca-se que as demonstrações contábeis não reﬂetem adequadamente os
saldos constantes dos extratos bancários:

2.1 Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras (item
3.2.1 do RTC)
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88
O Relatório Técnico descreve o fato encontrado, como
demonstrado a seguir:
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:
Tabela 1) Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades Em
R$ 1,00
Tabela
Fonte: Processo TC 05524/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela
Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta Aplicação
Tabela 2) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00

Nos termos do referido RTC, foram apontados na conclusão o seguinte achado de irregularidade:

Contas Contá- Balanço Patri- TVDISP
beis
monial
(b)
(a)
Caixa e Equi- 4.116.938,16 4.116.938,16
valentes de
Caixa

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chama-

Fonte: Processo TC 05524/2017-1 - Prestação de Contas

“[...]
2 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE

www.tce.es.gov.br

Diferença
(a-b)
0,00

Não foram apresentados extratos bancários relativos às contas correntes Banco do Brasil, ag. 829-X, ns.
38156-X, 56119-3, 56227-0, 56228-9, 56229-7, 562300, 56231-9, 56232-7, 56233-5, 56234-3 e 56702-7, Banestes, ag. 0111, ns. 22892244, 22892269, 22892277,
22892285, 22892293, 22892301, 22892327, 23634124,
23929870, 24254211, 24627929 e 25987116, Caixa Econômica Federal, ag. 1112, operação n. 006, n. 54-0, sendo encaminhados unicamente os extratos correspondentes às aplicações vinculadas no mês de dezembro de
2016;
Não foram encaminhados os extratos bancários relativos às aplicações vinculadas às contas correntes Banco
do Brasil, ag. 829-X, n. 201508-0, Banestes, ag. 0111, n.
25297813 e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, operação n. 006, n. 65-6 no mês de dezembro de 2016.
Portando, faz-se necessário que os gestores responsáveis apresentem os extratos bancários faltantes relativos a dezembro de 2016, ainda que saldo seja igual a
R$ 0,00, bem como comprovem a regularização das divergências, porventura remanescentes, no decorrer do
exercício ﬁnanceiro de 2017.
Diante da divergência apontada no RTC, o responsável
foi citado para apresentar os extratos bancários das contas correntes e daqueles referentes as aplicações. Os resSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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ponsáveis, em suas defesas, apresentaram a justiﬁcativa (175/2018 sistemas etcees) e a peça complementar
(3261/2018 sistemas etcees) para análise.
Alegaram as responsáveis:
Não foram apresentados extratos bancários relativos às
aplicações vinculadas às contas correntes Banco do Brasil, ag. 829-X, n.38156-X, 56119-3, 56119-3, 56227-0,
56228-9, 56229-7, 56230-0, 56231-9, 56232-7, 562335, 56234-3 e 56702-7, banestes, ag. 0111, n.22892244,
22892269, 22892277, 22892285, 22892293, 22892301,
22892327, 23634124, 23929870, 24254211, 24627929
E 25987116 e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, operação n.006, n. 54-0, sendo encaminhados unicamente
os extratos correspondentes às aplicações vinculadas no
mês de dezembro de 2016.”
Referente ao tópico acima, os arquivos das contas bancárias citadas foram enviados por meio do sistema CidadES em atendimento da citação. As contas citadas no
tópico abaixo não possuem aplicação, uma vez que as
mesmas foram abertas para receber recursos da Secretaria de Finanças - SEMFI e cobrir despesas somente do
vínculo tesouro. Sendo assim, não possuem extratos de
aplicação.
0 “Não foram encaminhados os extratos bancários relativos às aplicações vinculadas às contas correntes Banco
do Brasil, Ag. 829-x, n 201508-0, Banestes, ag. 0111, n.
25297813 e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, operação n. 006, n. 65- 6 no mês de dezembro de 2016.
Ao veriﬁcar os documentos encaminhados na peça complementar 3261/2018, constataram-se que os extratos solicitados e saldo R$0,00(Banco do Brasil, ag. 829X, n.38156-X, 56119-3, 56119-3, 56227-0, 56228-9,

56229-7, 56230-0, 56231-9, 56232-7, 56233-5, 56234-3
e 56702-7, banestes, ag. 0111, n.22892244, 22892269,
22892277, 22892285, 22892293, 22892301, 22892327,
23634124, 23929870, 24254211, 24627929 E 25987116
e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, operação n.006, n.
54-0) foram apresentados. O extrato da conta corrente
56233-5 consta no cidadesweb.
Quanto as contas correntes Banco do Brasil, Ag. 829-x, n
201508-0, Banestes, ag. 0111, n. 25297813 e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, operação n. 006, n. 65- 6 no
mês de dezembro de 2016, alega o responsável que as
contas foram abertas para receber recursos da Secretaria de Finanças - SEMFI e cobrir despesas somente do
vínculo tesouro. Portanto, as contas correntes constam
no cidades web, entretanto, não constam as aplicações
por motivo alegado pelo responsável.
Diante das alegações e realizada a análise das documentações, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.2 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 do
RTC)
Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)
Assim descreve o Relatório Técnico Contábil (RTC):
O Relatório de Controle Interno (arquivo “RELUCI”), exigido na IN 34/2015, traz em seu conteúdo as seguintes
informações:
Figura
Assim, uma vez que o Controle Interno não recebeu a
PCA em tempo hábil para sua apreciação, não obteve
elementos suﬁcientes para atestar se, no exercício em
www.tce.es.gov.br

análise, o ordenador de despesas observou a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.
Argumentaram os responsáveis:
Informamos que em função da desconcentração administrativa o município de Aracruz possui 20 (vinte) unidades gestoras e não dispõe de proﬁssionais (contadores)
suﬁcientes para atender o artigo 8° da Instrução Normativa SCI n. 04/2012 que estipula prazo de 05/02 para entrega das PCA’s à Controladoria deste município.
Assim, ainda que o quadro atual de servidores (contadores) seja insuﬁciente, esses proﬁssionais não poupam esforços para cumprir demanda do TCE em relação às prestações de contas.
Cabe ressaltar que, segundo informações, o mumc1p1o
está fazendo um levantamento de viabilidade de novos
concursos para Contadores e Controladores, a ﬁm de suprir as necessidades pertinentes às prestações de contas
aos órgãos ﬁscalizadores.
Argumentou à defesa, que a ausência do Parecer do Controle Interno se deve ao grande aumento de trabalhos
administrativos, devido a desconcentração ocorrida no
município, uma vez que totalizou 20 unidades gestoras e
o Município passou emitir muitos documentos e não dispõe de proﬁssionais (contadores) suﬁcientes, mas estão
tentando cumprir a demanda do TCE em relação às prestações de contas.
Levando-se em conta as argumentações apresentadas,
as quais foram veriﬁcadas nesta análise, opina-se pela
manutenção da irregularidade e sugerindo a determinar ao atual gestor, que adote as medidas necessárias
para o encaminhamento, nas futuras prestações de conSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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tas, o Relatório e Parecer
Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo 82,
§2° c/c artigo 135, §4° do RITCEES e artigo 4° da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na IN TC n°43/2017.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
TRABALHO DE ARACRUZ, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações
posteriores, sob a responsabilidade das Sras. MARIA DE
FÁTIMA FURTADO NUNES E ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento a seguinte irregularidade:
2.2 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 do
RTC)
Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR
C/ RESSALVAS da prestação de Contas do Sras. MARIA
DE FÁTIMA FURTADO NUNES E ROSILENE FILIPE DOS
SANTOS MATOS, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012
c/c art.162, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES,
aprovado pela Resolução 261/2013.
Considerando o fato narrado no item 2.2 desta instrução
conclusiva (ITC), sugere-se DETERMINAR ao atual gestor:
- que nas próximas prestações de contas, adote medidas

necessárias para que seja encaminhado o Relatório e Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Central do Sistema de Controle Interno, assinado por seu responsável,
conforme exigência do artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012, contendo os elementos previstos no Anexo III, Tabela 7, em total atendimento à IN TC nº 43/2017.
À Consideração superior
Vitória, 21 de maio de 2018.
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
deliberação que submeto 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. MANTER a irregularidade constante dos itens 2.2 da
Instrução Técnica Conclusiva 1851/2018, sob a responsabilidade das senhoras Maria de Fátima Furtado Nunes e
Rosilene Filipe dos Santos Matos, qual seja:
1.1.1. 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
do RTC e 2.2 da ITC 1851/2018)
Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)
www.tce.es.gov.br

1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas das
senhoras Maria de Fátima Furtado Nunes e Rosilene Filipe dos Santos Matos à Secretaria Municipal Desenvolvimento Social e Trabalho de Aracruz no exercício de
2016, na forma do inciso II, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista tratar-se de impropriedade de natureza formal, de natureza não grave e que
não representa dano injustiﬁcado ao erário, dando plena quitação às responsáveis, nos termos do artigo 86 do
mesmo diploma legal;
1.3. DETERMINAR ao atual gestor, com amparo no artigo 329, §7º do RITCEES, que, nas próximas prestações de
contas, adote medidas necessárias para que seja encaminhado o Relatório e Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Central do Sistema de Controle Interno, assinado por seu responsável, conforme exigência do artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012, contendo
os elementos previstos no Anexo III, Tabela 7, em total
atendimento à IN TC nº 43/2017;
1.4. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª 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. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018

123

ATOS DA 1a CÂMARA

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
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- 1040/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05528/2017-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMFI - Secretaria de Finanças de Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: GERALDO MAGELA RAMOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2015
– JULGAR CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.

citação do senhor Geraldo Magela Ramos para apresentação de razões de defesa das supostas irregularidades
abaixo elencadas, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1509/2017.
Responsáveis:
Itens/Subitens:
Geraldo Magela Ra- Item 3.2.1
mos

Achados:
Divergência
entre o saldo contábil
dos demonstrativos
contábeis e o valor
dos inventários de
bens. Base Legal:
artigos 85, 96 e 100
da Lei 4.320/1964.

Devidamente citado, o gestor anexou aos autos suas justiﬁcativas.
Foram os autos encaminhados Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1909/2018, opinando pela regularidade com ressalva das contas do senhor
Geraldo Magela Ramos em razão da manutenção da irregularidade acima descrita.
No mesmo sentido opina o Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira no Parecer do Ministério Público de Contas 3186/2018.

“[...]
2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AO TERMO DE CITAÇÃO 01767/2017-1
2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens. (ITEM
3.2.1 DO RTC 362/2017-5).
Base legal: artigos 85, 96 e 100 da Lei 4.320/1964.
De acordo com o item 3.2.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 362/2017-5,
Tabela 12) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em al- 0,00
moxarifado
Bens móveis 243.787,84
Bens imóveis 2.965.013,40
Bens intangí- 0,00
veis

Inventário

Diferença

0,00

0,00

243.787,84
0,00
0,00

0,00
2.965.013,40
0,00

Fonte: [Processo TC 5.528/2017 - Prestação de Contas
Anual/2015]

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Educação de Finanças, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
senhor Geraldo Magela Ramos.

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.

Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
veriﬁca-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
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.

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 649/2017 e
a Instrução Técnica Inicial 1129/2017, com sugestão de

A Instrução Técnica Conclusiva 1167/2018 analisa os indicativos de irregularidades nos seguintes termos:

JUSTIFICATIVAS
19592/2017-9)

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO

www.tce.es.gov.br

APRESENTADAS

(PROTOCOLO
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Diante da inconsistência apontada, o defendente apresentou a seguinte argumentação:
Figura
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o defendente atribui a divergência existente, entre registros físicos e contábeis relativos
aos bens patrimoniais imóveis, ao total evidenciado das
obras em andamento.
Segue sua argumentação alegando não ser tecnicamente correta a incorporação de obras em andamento ao patrimônio, tratando-se de uma despesa de capital que no
tempo devido será incorporada ao bem imóvel.
Aﬁrma, inclusive, que a ausência de tais informações no
arquivo INVIMO.XML não fora tratada como impeditivo
na apresentação da Prestação de Contas Anual via sistema CidadES.
Contudo, a validação feita pelo sistema CidadES limita-se
a aspectos relativos a estrutura, formato e certiﬁcação
dos arquivos encaminhados.
Ademais, em que pese tal argumentação, pertencendo a
conta contábil n. 1.2.3.2.1.06.01.000 OBRAS EM ANDAMENTO ao Imobilizado, ﬁca evidente que tais obras já foram reconhecidas como ativos.
De fato, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor
Público, em seu item “5. ATIVO IMOBILIZADO”, assim deﬁne:
Os bens imóveis classiﬁcam-se em:
a. Bens de uso especial: compreendem os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas,

como imóveis residenciais, terrenos, glebas, aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais,
hotéis dentre outros.
b. Bens dominiais: compreendem os bens que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma
dessas entidades. Compreende ainda, não dispondo a lei
em contrário, os bens pertencentes às pessoas jurídicas
de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, como apartamentos, armazéns, casas, glebas, terrenos, lojas, bens destinados a reforma agrária,
bens imóveis a alienar dentre outros.
c. Bens de uso comum do povo: podem ser entendidos
como os de domínio público, construídos ou não por
pessoas jurídicas de direito público.
d. Bens imóveis em andamento: compreendem os valores de bens imóveis em andamento, ainda não concluídos. Exemplos: obras em andamento, estudos e projetos (que englobem limpeza do terreno, serviços topográﬁcos etc.), benfeitoria em propriedade de terceiros,
dentre outros.
e. Demais bens imóveis: compreendem os demais bens
imóveis não classiﬁcados anteriormente. Exemplo: bens
imóveis locados para terceiros, imóveis em poder de terceiros, dentre outros bens. (grifo nosso)
Dessa forma, tratando-se de bens patrimoniais imóveis,
tais obras deveriam controladas através de registros analíticos, com indicação dos elementos necessários para a
perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes
responsáveis pela sua administração.
Ainda assim, mesmo nessa fase de justiﬁcativas, não foram trazidos registros individualizados desses imóveis
www.tce.es.gov.br

em andamento, não havendo elementos suﬁcientes para conhecimento de suas características, tais como processo, localização, valor, medições, previsão de conclusão, etc.
Em que pese a publicação da Portaria STN nº 548 e da
Instrução Normativa TC n. 036, de 23 de fevereiro de
2016, cabe destacar que as mesmas tratam da adoção
de novos procedimentos contábeis relativos à classiﬁcação, bem como à mensuração do patrimônio público, visando a consolidação das contas públicas nacionais sob
uma mesma base conceitual.
Dessa forma, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a
contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Também merece destaque o item 3.3.2 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais,
anexo à referida Portaria STN nº 548:
3.3.2 Resumo das ações necessárias para a implantação
Os procedimentos relacionados ao ativo imobilizado
guardam relação com a integração entre os sistemas de
gestão patrimonial e o sistema contábil. Na impossibilidade desta integração, é necessário que o registro contábil possua suporte documental.
No procedimento de implantação dos registros contábeis do ativo imobilizado, devem ser destacadas em
notas explicativas a política contábil de depreciação e
exaustão, de reavaliação e de ajuste ao valor recuperável. Ademais, quando da existência de políticas contábeis distintas para os bens legado do imobilizado, estas
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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deverão ser evidenciadas em notas explicativas.

suﬁcientes ao afastamento da seguinte irregularidade:

É importante destacar que os procedimentos de registro contábil não devem ser confundidos com a responsabilização pelo controle patrimonial. Faz-se necessária
a segregação de funções dos responsáveis pelo registro
contábil da informação e do controle e gestão patrimonial. A conciliação patrimonial, entre o sistema de patrimônio e o sistema contábil, deve ser realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos, uma vez ao mês).
(grifo nosso)

2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens. (ITEM
3.2.1 DO RTC 362/2017-5).

Como se vê, tanto Portaria STN n°. 548/2015, quando a
Instrução Normativa TC n. 036/2016, concedem prazo
para que os entes públicos procedam ao
reconhecimento, à mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de bens móveis e imóveis que jamais tenham sido registrados no patrimônio do Ente/Órgão.
Não amparam, portanto, a situação daqueles bens imóveis já devidamente reconhecidos e registrados na contabilidade, no total de R$ 2.965.013,40. A situação destes deveria estar devidamente demonstrada e evidenciada.
Portanto, uma vez que não foi apresentado nenhum tipo
de controle, não havendo elementos que permitam o conhecimento da composição do saldo relativo a obras em
andamento de forma individualizada, sugere-se que seja
mantido o indicativo de irregularidade.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Finanças de Aracruz - SEMFI, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Geraldo Magela Ramos.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos

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 da Secretaria de Finanças de Aracruz - SEMFI, sob a responsabilidade do Sr. Geraldo Magela Ramos, 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.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas da Secretaria, ou a quem lhe vier
a substituir, para que:
Efetue os ajustes necessários para adequar os registros
contábeis e físicos relativos aos Bens Patrimoniais Imóveis à real situação da entidade;
Encaminhe nota explicativa, junto à prestação de contas
anual do exercício corrente, informando as providências
tomadas e os ajustes realizados.
Vitória – E.S., 17 de maio de 2018.
[...]”
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.
De acordo com a Resolução TC 258, de 7 de maio de
2013, os Municípios estavam autorizados a levantar towww.tce.es.gov.br

da 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.
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, e com relação aos bens móveis, imóveis e infraestrutura, o Anexo Único da IN TC 036 dispõe para o caso
de municípios:
Procedimentos Contábeis Patrimoniais (de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP vigentes)

Prazos-limite
para preparação de sistemas e outras providências de
implantação
(até)

Obrigatoriedade dos registros contábeis
(a
partir de)

[...]
7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens mó- 31/12/2018 01/01/2019
veis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão;
reavaliação e redução ao valor
recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).
8. Reconhecimento, mensuração 31/12/2020 01/01/2021
e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão;
reavaliação e redução ao valor
recuperável.

Face ao permissivo legal acima exposto, entendo pelo
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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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

contas anual do exercício corrente, informando as providências tomadas e os ajustes realizados nas futuras prestações de contas, reconheça os bens imóveis existentes e
encaminhe inventário físico dos mesmos;

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, divergindo em parte 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.

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

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

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 Geraldo Magela Ramos frente à Secretaria Municipal de Finanças
de Aracruz, no exercício de 2016, na forma do inciso II
do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, tendo em
vista a manutenção da irregularidade descrita no item
2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 1909/2018 (divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens - item 3.2.1 do RTC
362/2017-5), dando plena quitação ao responsável, nos
termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor que:
1.2.1. Efetue os ajustes necessários para adequar os registros contábeis e físicos relativos aos Bens Patrimoniais
Imóveis à real situação da entidade;
1.2.2. Encaminhe nota explicativa, junto à prestação de

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMTUR - Secretaria de Turismo e Cultura de Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2. Unânime.

Responsável: HELDER TABOSA DELFINO, JEAN CARLO

3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

GRATZ PEDRINI

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ARACRUZ – EXERCÍCIO
DE 2016 – CONTAS REGULARES COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de
Aracruz, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores Helder Tabosa Delﬁno e Jean Carlo
Gratz Pedrini.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas
e anexos por meio do Relatório Técnico 776/2017, no
qual constatou indícios de irregularidades abaixo indicados, os quais foram apontados na Instrução Técnica Inicial 1286/2017, com propositura de citação dos responsáveis para apresentação de razões de defesa, o que foi
acolhido na Decisão Monocrática 1849/2017:

ACÓRDÃO TC- 1041/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05538/2017-1
www.tce.es.gov.br

Responsáveis

Itens Achados
Subitens
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Helder Tabosa Del- 3.2.1
ﬁno e Jean Carlo
Gratz Pedrini

3.3.1

Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras. Base legal: LC
101/2000, art. 43 c/c § 3º do
artigo 164 da CRFB/88
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade
da Prestação de Contas Anual. Base Legal: (art. 135, § 4º e
138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES
34/2015.)

Devidamente citados, as responsáveis apresentaram justiﬁcativas.
A partir da análise da documentação encaminhada, a
área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
1852/2018, opinando pela regularidade com ressalva
das contas apresentadas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, no Parecer do Ministério Público de Contas 2767/2018.

trução Técnica Conclusiva 1852/2018, abaixo transcrita:

Tabela

“[...]

Fonte: Processo TC 05538/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

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 Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras (item
3.2.1 do RTC)
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164
da CRFB/88
O Relatório Técnico descreve o fato encontrado, como
demonstrado a seguir:
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:

É o relatório.

Tabela 1) Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades Em
R$ 1,00

2 FUNDAMENTAÇÃO

Tabela

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.

Fonte: Processo TC 05538/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Ins-

Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta Aplicação
Tabela 2) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00
www.tce.es.gov.br

Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2016, relativos às disponibilidades ﬁnanceiras em conta corrente/aplicação, veriﬁca-se que as demonstrações contábeis não reﬂetem adequadamente os
saldos constantes dos extratos bancários:
Não foram apresentados extratos bancários relativos às
aplicações vinculadas às contas correntes Banco do Brasil, ag. 829, n. 201509-9, Banestes, ag. 0111, n. 25297821
e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, n. 0006000006664, exibindo o saldo em 31/12/2016.
Portando, faz-se necessário que os gestores responsáveis apresentem os extratos bancários faltantes relativos a dezembro de 2016, ainda que o saldo seja igual
a R$ 0,00, bem como comprove a regularização das divergências, porventura remanescentes, no decorrer do
exercício ﬁnanceiro de 2017.
Alegaram as responsáveis:
“Não foram apresentados extratos bancários relativos às
aplicações vinculadas às contas correntes Banco do Brasil, ag. 829, n.201509- 9, Banestes, ag. 0111, n. 25297821
e Caixa Econômica Federal, ag. 1112, n. 0006000006664, exibindo o saldo em 31/12/2016.”
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:
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Art. 2°. Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal de Aracruz, com atribuição de competência às Unidades Orçamentárias para
produção de atos e distribuição de decisões e execuções
administrativas.
Insta salientar que, apesar de ter ocorrido a Desconcentração Administrativa em 01/01/2015, a receitas estão
sendo recebidas e contabilizadas na Secretaria de Finanças, com exceção das secretarias de Educação, Saúde e
Ação Social, que possuem receitas especiﬁcas e, portanto contabilizadas nas mesmas.
As demais secretarias por não possuírem receitas, recebem repasse extraorçamentário da Finanças, contabilizados na conta 4.5.1.1.2.02.00.000 (Repasse Recebido)
no montante suﬁciente para arcar com suas respectivas
despesas. Assim, as contas bancárias dessas UG’s não
possuem Aplicações Financeiras.
Diante da divergência apontada no RTC, o responsável foi citado para apresentar os extratos bancários das
contas correntes das aplicações ﬁnanceiras. Os responsáveis, em suas defesas, apresentaram as justiﬁcativas
(237 e 410/2018 sistema etcees) para análise.
Alegaram os responsáveis em suas defesas, que o município instituiu a Lei Municipal 3.337/2010, referente à
Desconcentração Administrativa, mas que de fato ocorreu 01/01/2015. A contabilização das receitas é realizada pela secretaria de ﬁnanças, com exceção, das unidades de Educação, Saúde e Ação Social, que possuem receitas especiﬁcas.
Informa o responsável, que as demais secretarias por não
possuírem receitas, recebem repasse extraorçamentário
da Finanças, contabilizados na conta 4.5.1.1.2.02.00.000

(Repasse Recebido) no montante suﬁciente para arcar
com suas respectivas despesas. Por ﬁm, o controle e gerenciamento e realizado pela secretaria de ﬁnanças, esta
unidade gestora não possui aplicações ﬁnanceiras.

Assim, ainda que o quadro atual de servidores (contadores) seja insuﬁciente, esses proﬁssionais não poupam esforços para cumprir demanda do TCE em relação às prestações de contas.

Dessa forma, levando-se em conta as argumentações
apresentadas pelo responsável e a análise técnica, concluiu-se pelo afastamento da irregularidade.

Cabe ressaltar que, segundo informações, o mumc1p1o
está fazendo um levantamento de viabilidade de novos
concursos para Contadores e Controladores, a ﬁm de suprir as necessidades pertinentes às prestações de contas
aos órgãos ﬁscalizadores.

2.2 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 do
RTC)
Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)
Assim descreve o Relatório Técnico Contábil (RTC):
O Relatório de Controle Interno (arquivo “RELUCI”), exigido na IN 34/2015, traz em seu conteúdo as seguintes
informações:
Figura
Assim, uma vez que o Controle Interno não recebeu a
PCA em tempo hábil para sua apreciação, não obteve
elementos suﬁcientes para atestar se, no exercício em
análise, o ordenador de despesas observou a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.
Argumentaram os responsáveis:
Informamos que em função da desconcentração administrativa o município de Aracruz possui 20 (vinte) unidades gestoras e não dispõe de proﬁssionais (contadores)
suﬁcientes para atender o artigo 8° da Instrução Normativa SCI n. 04/2012 que estipula prazo de 05/02 para entrega das PCA’s à Controladoria deste município.
www.tce.es.gov.br

Argumentou à defesa, que a ausência do Parecer do Controle Interno se deve ao grande aumento de trabalhos
administrativos, devido a desconcentração ocorrida no
município, uma vez que totalizou 20 unidades gestoras e
o Município passou emitir muitos documentos e não dispõe de proﬁssionais (contadores) suﬁcientes, mas estão
tentando cumprir a demanda do TCE em relação às prestações de contas..
Levando-se em conta as argumentações apresentadas,
as quais foram veriﬁcadas nesta análise, opina-se pela
manutenção da irregularidade e sugerindo a determinar ao atual gestor, que adote as medidas necessárias
para o encaminhamento, nas futuras prestações de contas, o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo 82, §2° c/c artigo 135, §4° do RITCEES e artigo 4° da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na IN TC n°43/2017.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ARACRUZ, exercício de 2016, formalizada de acordo com a
Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade das Srs. HELDER TABOSA DELFINO E JEAN
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CARLO GRATZ PEDRINI.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento a seguinte irregularidade:
2.2 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 do
RTC)
Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR C/ RESSALVAS da prestação de Contas do Srs. HELDER TABOSA DELFINO E JEAN CARLO GRATZ PEDRINI,
no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso II,
da Lei Complementar 621/2012 c/c art.162, §§ 1º e 2º,
do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
Considerando o fato narrado no item 2.2 desta instrução
conclusiva (ITC), sugere-se DETERMINAR ao atual gestor:
- que nas próximas prestações de contas, adote medidas
necessárias para que seja encaminhado o Relatório e Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Central do Sistema de Controle Interno, assinado por seu responsável,
conforme exigência do artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012, contendo os elementos previstos no Anexo III, Tabela 7, em total atendimento à IN TC nº 43/2017.

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 da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. MANTER a irregularidade constante do item 2.2 da
Instrução Técnica Conclusiva 1852/2018, sob a responsabilidade dos senhores Helder Tabosa Delﬁno e Jean Carlo
Gratz Pedrini, qual seja:
2.2 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 do
RTC)
Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)

[...]”

1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas dos
senhores Helder Tabosa Delﬁno e Jean Carlo Gratz Pedrini à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de
Aracruz no exercício de 2016, na forma do inciso II, do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista tratar-se de impropriedade de natureza formal, de natureza não grave e que não representa dano injustiﬁcado
ao erário, dando plena quitação aos responsáveis, nos
termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o

1.3. DETERMINAR ao atual gestor, com amparo no artigo 329, §7º do RITCEES, que, nas próximas prestações de

À Consideração superior
Vitória, 22 de maio de 2018.

www.tce.es.gov.br

contas, adote medidas necessárias para que seja encaminhado o Relatório e Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Central do Sistema de Controle Interno, assinado por seu responsável, conforme exigência do artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012, contendo
os elementos previstos no Anexo III, Tabela 7, em total
atendimento à IN TC nº 43/2017;
1.4. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª 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. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Michela Morale
Secretária-adjunta das sessões em substituição
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ACÓRDÃO TC- 1042/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06192/2017-7
Classiﬁcação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
UG: PMMS - Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ANGELO GUARCONI JUNIOR
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– 3º BIMESTRE DE 2017 – APLICAR MULTA – REITERAR
NOTIFICAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de
Execução Orçamentária- RREO da Prefeitura Municipal
de Mimoso do Sul, referente ao 3º bimestre de 2017,
sob a responsabilidade do senhor Ângelo Guarçoni Júnior.
A Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial
976/2017, por meio da qual sugeriu a emissão do Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista o
não cumprimento da meta ﬁscal estabelecida para o 3º
bimestre de 2017, conforme disposto no art. 59 da Lei
Complementar nº 101/2000 (LRF).
Tal opinamento foi acolhido no Voto 5812/2017 e na Decisão 3889/2017 Primeira Câmara.
Determinou-se, ainda, ao gestor:
1.2. Determinar ao gestor que, no prazo improrrogável de 30 dias, execute as providências previstas nos art.

9º da Lei Complementar Federal 101/2000, sob pena de
multa prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.3. Advertir o gestor de que:
1.3.1 O não atendimento desta determinação pode conﬁgurar infração administrativa e implicará sanção de
multa de 30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, conforme disposição
do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei 10.028/2000, e inciso
IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012,
cujas aplicações são de competência deste Tribunal.
1.3.2 Omitir-se em ato de sua competência pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de mandato”, em julgamento proferido pela Câmara
dos Vereadores, conforme disposição contida no art. 4º,
inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/1967.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de Controle de Documentos (Despacho
6939/2018) e pela Secretaria Geral das Sessões (Despacho 16535/2018), o prazo para cumprimento da Decisão 3889/2017 Primeira Câmara venceu em 20/02/2018
sem que o responsável juntasse aos autos qualquer documento.
Nesse sentido, foi exarada a Decisão Monocrática
568/2018, citando o gestor pelo não envio a esta Corte
de Contas das providências tomadas em atendimento à
Decisão 3889/2017 Primeira Câmara, bem como notiﬁcando o mesmo para que encaminhasse a esta Corte de
Contas informações e documentos que demonstrassem
que providências e medidas saneadoras foram tomadas
pelo Executivo Municipal para cumprimento das determinações constantes da Decisão 3889/2017 Primeira Câwww.tce.es.gov.br

mara, 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.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de Controle de Documentos (Despacho
30833/2018) e pela Secretaria Geral das Sessões (Despacho 31293/2018), o prazo para cumprimento da Decisão
Monocrática 568/2018 venceu em 18/06/2018 sem que
o responsável juntasse aos autos qualquer documento.
Mediante o Parecer 3144/2018, da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, o Ministério Público de Contas pugna pela aplicação da multa prevista no artigo 135, incisos IV e §1º da Lei Complementar 621/2012, em razão do descumprimento de decisões desta Corte de Contas.
É o relatório.
2 Fundamentação
A Lei Complementar 621/2012 determina a aplicação de
multa em razão do não atendimento às decisões da Corte de Contas.
Tal hipótese encontra-se elencada no Capítulo II da Lei
Orgânica desta Casa. Quanto ao caso concreto – desatendimento injustiﬁcado de decisão do Tribunal de Contas - temos as seguintes previsões legais:
Art.135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional.
IV – não atendimento, no prazo ﬁxado, sem causa justiﬁcada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal
de Contas.
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§ 1º Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do
Tribunal, salvo motivo justiﬁcado, a critério do Tribunal
de Contas.
Art. 137. Os responsáveis que não comprovarem o recolhimento da multa aplicado no prazo determinado, sem
prejuízo das demais sanções legais e do disposto no inciso III do art. 149 desta Lei Complementar, serão inscritos no cadastro de inadimplentes do Tribunal de Contas.
Art. 138. O valor decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas nos termos dos artigos 134 e 135 desta
Lei Complementar, quando pago após o seu vencimento, será atualizado monetariamente na data do efetivo
pagamento.
Restando claro que a autoridade competente não cumpriu a Decisão 3889/2017 Primeira Câmara e a Decisão Monocrática 568/2018, tampouco justiﬁcou tal descumprimento, corroboro o opinamento Ministerial pela necessidade de cominação de multa ao senhor Ângelo Guarçoni Júnior.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. APLICAR MULTA ao senhor Ângelo Guarçoni Júnior,
Prefeito Municipal de Mimoso do Sul, no valor de R$
3.000,00, correspondente ao percentual de 3% estabelecido no inciso IV do artigo 389;

1.2. NOTIFICAR o senhor Ângelo Guarçoni Júnior, para
que no prazo de 15 dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal informações e documentos que demonstrem
que providências e medidas saneadoras foram tomadas
pelo Executivo Municipal para cumprimento das determinações constantes da Decisão 3889/2017 Primeira Câmara, alertando-o quanto às consequências do descumprimento desta Decisão, em especial quanto ao cabimento da aplicação de nova multa.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª 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. 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.
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
www.tce.es.gov.br

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Michela Morale
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1043/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07683/2017-3
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Representante: Membros do Ministério Público Estadual (ES, ELDA MÁRCIA MORAES SPEDO - PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA)
Responsável: ESMAEL NUNES LOUREIRO
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA – CONHECER – JULGAR IMPROCEDENTE – DAR CIÊNCIA AO REPRESENTANTE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação encaminhada pelo Ministério Público Estadual noticiando a
ocorrência de possíveis ilegalidades na aquisição de um
terreno para a instalação do CREAS – Centro de Referência Especializada de Assistência Social pela Prefeitura
Municipal de Sooretama.
A denúncia de supostas irregularidades na desapropriação do lote nº 05 da quadra 01, objeto deste processo,
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018

132

ATOS DA 1a CÂMARA

foi feita ao Ministério Público Estadual, Promotoria de Linhares, pelos Vereadores Edson Isidoro Ferreira Campos
e Aguinaldo Machado Ferreira, com base numa Declaração do senhor Elmo Braum, antigo proprietário do terreno, por solicitação dos mesmos.

Câmara Municipal de Sooretama, através do Ofício CMS
nº 21/2017 (ﬂs. 174/188), informando que não houve
autorização legislativa para a desapropriação do imóvel
em questão, uma vez que o Projeto de Lei nº 30/2014 foi
rejeitado à unanimidade.

do no item “Análise dos Fatos Representados” da Instrução Técnica Conclusiva 983/2018, pela improcedência da Representação, tomando a referida análise como
razão de decidir, nos seguintes termos:

Através do Ofício PGJ/Nº 2382/2017, a Procuradora-Geral de Justiça, senhora Elda Márcia Moraes Spedo, encaminhou pedido de apuração realizado pela Promotora
de Justiça, senhora Graziela Maria Deprá Bittencourt Gadelha, no tocante às seguintes informações:

Mediante a Instrução Técnica Conclusiva 983/2018, a
Secex Engenharia, apesar de ter analisado as provas e
concluído pela improcedência da Representação, concluiu pelo não conhecimento desta, por entender que
não há elementos de convicção e indícios de prova consistentes no que se refere às irregularidades aventadas
pelo Representante.

1- Suposto superfaturamento:

fatos: suposto superfaturamento de processo licitatório, venda por interposta pessoa, ausência de autorização legislativa para desapropriação, entre outras irregularidades do imóvel objeto da desapropriação pelo Decreto nº 17, de 27/03/2013 e o processo licitatório de
inexigibilidade de licitação (processo nº2324/2015),
destinado à instalação do CREAS do Município de Sooretama, (b) autoria: Willian Constantino Bassani, Aldemir Luciano Moreira, Esmael Nunes Loureiro e Município de Sooretama, (c) circunstâncias elementos de convicção: (c1) as declarações ﬁrmadas pelo primitivo possuidor do imóvel Sr. Elmo Braum (ﬂs 02/04 e 64/66 do
IC), (ﬂs 14/16 deste processo) aﬁrmando que vendeu o
imóvel ao Sr. Willian Constantino Bassani (então Secretário Municipal de Planejamento de Sooretama) por valor
inferior ao posteriormente vendido ao Município de Sooretama; (c3) o Dossiê Consolidado de Veículo emitido
pelo Detran(ﬂ. 80 do IC), (ﬂ. 89 deste processo) indicando que o veículo Chevrolet/Cruise, 2012/2013, cor branca, placa ODR 1334, Renavam 00505562294 pertenceu
ao Sr. Willian Constantino Bassani, (c4) a Cópia integral
do processo licitatório de aquisição do imóvel em debate
às (ﬂs. 103/171)....; (c5) o documento encaminhado pela

Por meio do Parecer do Ministério Público de Contas
1610/2018, da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, o Ministério Público de Contas ressalta que
estão presentes os requisitos de admissibilidade elencados no art. 94 da Lei Complementar 621/12, o que possibilitou à Secex Engenharia emitir seu opinamento em relação aos apontamentos elencados na peça inicial.
Assim, adentrando ao mérito, tendo em vista que a unidade técnica não identiﬁcou qualquer irregularidade, o
Parquet de Contas conclui pela improcedência da Representação.
É o relatório.
2 Fundamentação
Corroboro o opinamento Ministerial de que estão presentes os requisitos de admissibilidade elencados no art.
94 da Lei Complementar 621/12, o que possibilitou à Secex Engenharia emitir seu opinamento em relação aos
apontamentos elencados na peça inicial, impondo-se a
conclusão pela improcedência da Representação.
Nesse sentido, ratiﬁco o opinamento técnico registrawww.tce.es.gov.br

ANÁLISE DOS FATOS REPRESENTADOS (a).
Em seu TERMO DE DECLARAÇÂO prestado no Ministério Público do Estado do ES (ﬂs. 76/78), o Sr. Elmo Braum
declara:
“que em meados do ano de 2014, anunciou a venda do
referido imóvel no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte
mil reais),...no site “Bom Negócio” e em grupos de watsup que, então, foi procurado pelo Sr. Wiliam Bassani,
que Wiliam chegou a olhar o lote, que Wiliam manifestou desejo em comprar o referido lote, que Wiliam fechou negócio com o declarante e acertaram o valor de
R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) pela compra do
lote, que Wiliam combinou com o declarante que daria
em troca na transação um veículo Chevrolet Cruze-ano
2012, de sua propriedade,”
A declaração do Sr. Elmo Braum de que o imóvel foi vendido por R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), ao Sr.
Willian Bassani, não esta acompanhada de nenhum documento que comprove ser verdadeira.
O RECIBO DE COMPRA E VENDA do referido imóvel, datado de 14 de agosto de 2014, é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e está em nome do Sr. Aldemir Luciano Moreira.
A desapropriação foi efetuada em agosto de 2015, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), atendendo a EMENDA ADITIVA Nº 1, proposta pela Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de SooSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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retama (ﬂs. 68) ao Projeto de Lei Nº 12/2015, que ﬁxa o
valor da desapropriação em até R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais).
Assim sendo, diante do que pode ser apurado, entendemos ser improcedente este item da Representação.
1-Venda por interposta pessoa:
O Sr. Elmo Braum em sua DECLARAÇÂO prestada aos Srs.
Vereadores Edson Isidoro e Aguinaldo (ﬂs. 14/16), declara que vendeu o terreno para o Sr. Willian Constantino Bassani, por R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)
em agosto de 2014, tendo recebido como parte do pagamento o veículo Chevrolet/Cruise, 2012, cor branca, placa ODR 1334.
No Dossiê Consolidado de Veículo emitido pelo Detran
(ﬂ. 89), não consta a transferência do referido veículo do
Sr. Willian Constantino Bassani para o Sr. Elmo Braum,
não conﬁrmando assim o declarado de que a venda foi
efetuada ao Sr. Willian Constantino Bassini, com recebimento do referido veículo como parte do pagamento.
O RECIBO DE COMPRA E VENDA foi emitido em nome
do Sr. Aldemir Luciano Moreira, sendo assim o legítimo
comprador.
Assim sendo, diante da ausência de elementos documentais ao alcance deste Tribunal, entendemos que este
item da Representação não poderá ser acolhido.
Ausência de autorização legislativa para a desapropriação pelo Decreto Municipal nº 17/2013, de 27/03/2013
e do processo licitatório de inexigibilidade de licitação
(processo nº 2324/2015).
O Decreto Municipal nº 17/2013, de 27/03/2013 dispõe
sobre a nomeação dos membros da comissão permanente de avaliação de imóveis declarados de utilidade

pública ou interesse social para ﬁns de desapropriação.
O Decreto Municipal que declara de utilidade pública para ﬁns de desapropriação o imóvel objeto da presente
Representação é o de nº 24/2015 de 28/05/2015.
Análise do Processo 2324/2015.
O processo é iniciado no dia 28/05/2015 com o encaminhamento da documentação do terreno a ser adquirido
e o DECRETO 24/2015 de 28/05/2015 que:
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO A ÁREA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 3º. Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a proceder, por via administrativa ou judicial, mediante prévia avaliação, a desapropriação prevista neste decreto.
Em 29/05/2015 foi encaminhado a Câmara Municipal o
Projeto de Lei Nº 12/2015 que:
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DESAPROPRIAR IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VISTA
ALEGRE, MUNICÍPIO DE SOORETAMA, ES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. (ﬂ. 47),
Este projeto de LEI foi aprovado na SESSÃO do dia
20/07/2015 (anexo 1), com a EMENDA ADITIVA Nº 1,
proposta pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Sooretama (ﬂs. 68).

O setor de licitação, atestou a desnecessidade de licitação;
Opinou pela regularidade do procedimento.
Em seguida o Sr. Prefeito homologou o procedimento de
desapropriação.
A LEI Nº 783/2015 de 28 de julho de 2015, que:
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DESAPROPRIAR IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VISTA
ALEGRE, MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. (ﬂ. 162),
Consta nos sites da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA e da CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA a LEI
794/2015 de 29/12/2015, de idêntico teor. (anexo 2)
O PROJETO DE LEI Nº 30/2014 17 de setembro de 2014
(ﬂ. 187), rejeitado pela Câmara Municipal de Sooretama,
na SESSÃO de 27 de 2014 (ﬂ. 198), que serviu de base da
alegação de falta de autorização legislativa para a desapropriação do imóvel, não se refere ao imóvel objeto da
REPRESENTAÇÃO.
Assim sendo, diante da aprovação do projeto de LEI nº
12/2015 e da LEI nº 794/2015, entendemos ser improcedente este item da presente Representação.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

No PARECER JURÍDICO (ﬂs. 167/170), consta que:

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Câmara Municipal aprovou a desapropriação;

Relator

Foi elaborado o croqui do terreno por servidor técnico;

1. ACÓRDÃO

O setor ﬁnanceiro informou a dotação orçamentária;

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

A Comissão de avaliação avaliou o imóvel em R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais);
www.tce.es.gov.br
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razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer a Representação;
1.2. Julgar improcedente a presente Representação,
nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º, ambos da Lei
Complementar 621/2012;
1.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo
176, §3º, inciso II da Resolução TC 261/2013, dando-se
ciência ao Representante do teor da decisão ao ﬁnal a
ser proferida nestes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª 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. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
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- 1044/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 08109/2017-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Representante: GEODESICA SERVICOS LTDA - ME
Responsável: FABRICIO PETRI, JANAINA PETRI PASSAMANI FERNANDES
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de representação formulada pela empresa GEODESICA SERVIÇOS LTDA., com pedido liminar
de suspensão do procedimento licitatório, em face de
possíveis irregularidades constantes do Edital de Pregão
Presencial nº 04/2017, da Prefeitura Municipal de Anchieta, tendo por objeto a “Contratação de empresa especializada para prestar serviços de máquinas pesadas
(motoniveladora, rolo compactador, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, retro escavadeira, caminhão pipa,
caminhão toco, caminhão truck), com fornecimento de
mão-de-obra, materiais de consumo, manutenção preventiva e corretiva e demais”.
A Representante aponta existência de restrição à ampla
competitividade. Inicialmente argumenta a “ausência de
composição de custos unitários”, visto que o item 4.1 do
Edital prevê tão somente que os valores de contratação
www.tce.es.gov.br

de horas máquinas serão conforme os valores praticados
no mercado estadual, referenciando o DER/ES – Referencial equipamentos – sintético Junho/2016 e pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Preços da Construção Civil – SINAPI – referência abril de 2017, pelo quantitativo de horas de trabalho no período, conforme constante no ANEXO I. Alega que o edital faz apenas referência genérica
à fonte, sem a composição de custos unitários de cada
item a ser contratado.
Prossegue informando da existência de “exigência indevida na homologação”, visto que prevê o edital que
antes da homologação do certame, “a proponente será
convocada para apresentar os veículos/máquinas ofertados, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, para vistoria
classiﬁcatória, no pátio da Gerência Municipal de Transportes, situada na Rodovia ES-060, Bairro Planalto de Anchieta -Anchieta -ES I 0.3” e que “caso a proponente não
apresente os veículos/máquinas em conformidade com
o requerido na vistoria, a proposta será desclassiﬁcada”.
Alega, neste caso, burla ao artigo 30 da Lei 8666/93.
Art. 30. A documentação relativa à qualiﬁcação técnica
limitar-se-á a:
...
§ 6° As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento
do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da
sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as
exigências de propriedade e de localização prévia. (g.n.)
Por ﬁm, alude o representante à “ausência de percentual destinado a ME e EPP”, pois sendo licitação de objeto
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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divisível, “as obrigações contidas na Lei Complementar
123/2006 são adimplidas apenas em parte”. Para tanto
cita o art. 48, inciso III, da precitada lei:
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta
Lei Complementar, a administração pública.
...
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de
bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco
por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.
Emiti a Decisão Monocrática Nº 1587/2017 no sentido de acolher o pedido de concessão de medida cautelar inaudita altera parte, eis que presentes seus requisitos autorizadores, previstos no art. 1ª, XV da Lei Complementar nº 621/2012, ratiﬁcada pela Decisão TC
4064/2017 – Plenário, nos seguintes termos:
“[...]
2 FUNDAMENTAÇÃO
Nos termos da representação oferecida pela empresa
GEODESICA SERVIÇOS LTDA, em juízo preliminar, veriﬁca-se haver requisitos editalícios que aparentam conter
objetos descritos de forma a restringir a participação de
interessados no procedimento licitatório.
1. Quanto ao quesito “ausência de composição de custos
unitários”, consta que o Sistema Nacional de Pesquisa de
Preços da Construção Civil – SINAPI já contém, em suas
tabelas, as composições analíticas e sintéticas dos custos unitários de itens a serem contratados. Por isso, em
uma primeira análise, não seria motivo de necessidade
de adequação do edital.
2. De outra feita, a previsão no edital para que, antes da

homologação do certame, a proponente seja “convocada para apresentar os veículos/máquinas ofertados, em
no máximo 05 (cinco) dias úteis, para vistoria classiﬁcatória.”, evidencia exigência edilícia indevida, visto que
afronta diretamente o artigo 30, §6º da lei de licitações.
3. No que se refere ao terceiro item da representação,
qual seja a ausência de percentual destinado a ME e
EPP, veriﬁco que consta do edital previsão de concessão de benefícios concedidos pela Lei Complementar nº
123/2006 nos itens 7 e 8 do credenciamento (V), contudo, não consta a especiﬁcação da cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.
Pelo exposto, as diretrizes insculpidas no instrumento
convocatório do Pregão Presencial 04/2017, apresentam-se, em análise preliminar, em dissonância com o ordenamento jurídico pátrio, em razão de restringir o caráter competitivo da licitação, mormente pela evidência
descrita no item 2 acima descrito.
Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo compete, diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o ﬁel cumprimento da lei, bem como a sustação de ato impugnado.
O art. 124, caput e o parágrafo único da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo descreve
que no início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio e de risco de ineﬁcácia da decisão de mérito, esta
Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas
cautelares. Inclusive, em caso de comprovada urgência,
as medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator.
www.tce.es.gov.br

O fundamento para seu deferimento está relacionado
aos requisitos que a doutrina denomina como fumus boni juris e o periculum in mora, indispensáveis para concessão de liminar nesta espécie de procedimento.
Diante da argumentação desenvolvida é possível vislumbrar a existência da fumaça do bom direito; também se
faz presente a urgência da medida acautelatória, tendo
em vista que a sessão pública para a abertura do certame está designada para ocorrer no dia 16/04/2016, às
09:00 horas e, em decorrência disso, existe a fundada e
real possibilidade do prosseguimento do certame acarretar dano de difícil reparação, qual seja o periculum in
mora.
3 DISPOSITIVO
Assim, diante do permissivo conferido a este Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar sobre
a matéria, DECIDO no seguinte sentido:
3.1 RECEBO a presente Representação e ACOLHO o pedido de concessão de medida cautelar inaudita altera parte, eis que presentes seus requisitos autorizadores, previstos no art. 1ª, XV da Lei Complementar nº 621/2012;
3.2. Considerando os fatos e as argumentações vertidas
na presente instrução processual, DETERMINO ao Prefeito Municipal de Anchieta, senhor Fabricio Petri, e à
Pregoeira, senhora Janaína Petri Passamani Fernandes
que SUSPENDAM quaisquer atos relacionados e decorrentes do Pregão Presencial nº 04/2017, até ulterior decisão desta Corte, sob pena de aplicação de multa pecuniária ao gestor, nos termos do art. 135, inciso IV, da Lei
Complementar nº 621/2012.
3.3. Determino a oitiva, com a expedição de NOTIFICAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do §3º do
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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art. 307 da Resolução TC nº 261/2013, do Prefeito Municipal de Anchieta, senhor Fabricio Petri, e da Pregoeira,
senhora Janaína Petri Passamani Fernandes – Pregoeira,
para que se pronunciem sobre o teor da representação.

conhecer a procedência da representação tão somente
em relação à irregularidade da exigência de vistoria antes da homologação da licitação ou da assinatura do contrato, com recomendação ao gestor atual.

3.4. Nos termos do art. 309 da Resolução TC nº 261/2013,
após manifestação dos representados ou transcorrido o
prazo acima, sejam os autos encaminhados à área técnica para elaboração de instrução, em igual prazo.

Ministério Público de Contas em seu Parecer 664/2018,
da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, diverge da proposição da área técnica, e
pugna que o processo seja extinto sem julgamento de
mérito na forma do art. 314, VI, do CPC c/c artigo 70 da
LC nº 621/12, com o consequente arquivamento dos autos, na forma do art. 330, IV, do RITCEES.

À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários, dando-se ciência a Representante acerca desta
Decisão, conforme previsto no art. 307, § 7º da Resolução TC nº 261/2013.

É o relatório.

Em, 11 de outubro de 2017.

2 FUNDAMENTAÇÃO

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento de mérito, eis que observados todos os
trâmites legais e regimentais.

Conselheiro Relator”
Os notiﬁcados apresentaram a Defesa/Justiﬁcativa
1071/2017 e Peça Complementar 8984/2017 informando da suspensão do Pregão Presencial 04/2017 em atendimento à Decisão Monocrática Nº 1587/2017, e trouxeram suas justiﬁcativas acerca dos fatos representados.
A empresa GEODESICA SERVIÇOS LTDA., na Petição Intercorrente 2276/2017, protocolo 19837/2017 de 18
de dezembro de 2017, requer o monitoramento sobre
o adimplemento da Decisão Monocrática Nº 1587/2017
haja vista ao terceiro item da representação referente à
ausência de “especiﬁcação da cota de até 25% (vinte e
cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte”, no edital de
Pregão Presencial nº 09/2017 com o mesmo objeto que
o Pregão Presencial nº 04/2017.
Encaminhados os autos para área técnica esta emitiu a
Instrução Técnica Conclusiva 355/2018 no sentido de re-

A SecexEngenharia - Secretaria de Controle Externo de
Engenharia e Meio Ambiente, na sua manifestação na
Instrução Técnica Conclusiva 355/2018, conclui pela procedência da representação e o arquivamento dos
presentes autos, conforme abaixo transcrito:
“[...]
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO
Aplicam-se às representações em face de licitação, ato
e contrato, no que couber, as normas relativas à denúncia, as quais apresentam os seguintes requisitos de admissibilidade:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
www.tce.es.gov.br

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.
Da análise da peça inicial, observa-se que a mesma está redigida com clareza, apresenta as informações do representante de forma suﬁciente e contém os demais requisitos estabelecidos no art. 177 do RITCEES, sobretudo
traz cópia do edital em análise e de seus anexos.
Dessa forma, observados os requisitos de admissibilidade, opina-se pelo conhecimento da representação.
3 CONSIDERAÇÕES
Inicialmente cabe ressaltar que os representados juntaram aos autos documentação que contém cópia da
publicação de suspensão do Pregão Presencial 4/2017.
Contudo, em documentação juntada posteriormente pelo representante, identiﬁca-se cópia do Edital de Pregão
Presencial 9/2017, que possui o mesmo objeto do Pregão Presencial 4/2017, inclusive prevendo a contratação
dos mesmos itens e respectivos quantitativos, fato que
caracteriza indício de descumprimento de decisão desta Corte de Contas.
Cumpre ressaltar, ainda, que o pleito do representante
quanto à concessão de medida cautelar para suspender o andamento do Pregão Presencial 9/2017 já está
sendo analisado nos autos do Processo TC 9322/2017,
que trata de outra representação impetrada pela empresa Geodésica Serviços Ltda. ME.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Dessa forma, a presente análise se restringirá ao exame
dos pontos da representação quanto às possíveis irregularidades constantes no Edital de Pregão Presencial
4/2017.
É oportuno destacar que em consulta ao Diário Oﬁcial
dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES, foi encontrada publicação do dia 13/11/2017, apresentada a seguir, de aviso de revogação do Pregão Presencial 4/2017
(Processo Administrativo 12883/2017).
Figura
Encontra-se, também, no sítio eletrônico da Prefeitura
Municipal de Anchieta a informação de que a licitação
foi revogada:
Figura
A presente instrução, portanto, trata de análise conclusiva, tendo em vista a revogação do edital.
4 ANÁLISE
4.1 AUSÊNCIA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Segundo o representante, o edital não apresenta a composição de custos unitários dos itens a serem contratados. Suas alegações são as seguintes:
II.I. AUSENCIA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
Para se estimar o valor a o item 4.1 do Edital previu: Estima-se o valor da presente contratação de serviços de horas máquinas a partir dos valores praticados no
mercado estadual, como referência o Departamento de
Estradas e Rodagem (DER) do Estado do Espírito Santo
- Referencial de Equipamentos - Sintético Junho 2016 e
pelo SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E
ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI- Referência
abril de 2017, mediante composição do Custo Unitá-

rio para Locação para cada Máquina ou Veículo, e pelo quantitativo de horas de trabalho no período, conforme constante no Anexo I, deste termo de referência
totalizando um valor estimado de R$ 2.116.230,60( dois
milhões, cento e dezesseis mil, duzentos e trinta reais e
sessenta centavos).
Consoante art. 6º, inciso IX, aliena “f’ e art. 7º, paragrafo 2º, inciso II ambos da Lei de 8.666/93, quando se objeta a contratação de obras ou serviços na natureza que
aqui se licita, é obrigatoriamente exigível que se contemple no edital o detalhamento dos orçamentos, baseados
em planilhas que expressem a composição de todos os
seus custos unitários. Assim preleciona Sumula 258 do
TCU: As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de
engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicada mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.
O Edital peca ao fazer apenas simples referenda genérica da fonte, pois a composição de custos unitários de cada item a ser contratado, deve abarcar a relação especiﬁca de todos os insumos que oneram o serviço, a incluir
consumo e produtividade de cada maquinário, material
e mão de obra, faz-se fundamental para a correta parametrização dos encargos que compõe a planilha geral de
preços.
As composições devem especiﬁcar, para cada insumo, a
sua produtividade horaria, o seu consumo unitário e o
seu custo.
Tais exigências são necessárias também para que o fornecedor/licitante possa ofertar sua proposta ao contrawww.tce.es.gov.br

tante.
O Conselheiro Relator, na Decisão Monocrática
01587/2017-2, entendeu que o Sistema Nacional de Pesquisa de Preços da Construção Civil – SINAPI já contém,
em suas tabelas, as composições analíticas e sintéticas
dos custos unitários de itens a serem contratados. Por isso, em uma primeira análise, não seria motivo de necessidade de adequação do edital.
Em seus esclarecimentos, o Prefeito Municipal e a Pregoeira argumentam que não há necessidade de adequação
do edital, visto que as tabelas oﬁciais utilizadas contêm
as composições analíticas e sintéticas dos custos unitários de itens a serem contratados. Aﬁrmam que foram
utilizadas as últimas tabelas emitidas pelos órgãos oﬁciais DER/ES e SINAPI, sendo os dados fornecidos pelo
ato convocatório suﬁcientes para a deﬁnição clara, concisa e precisa do objeto licitado.
Da análise da planilha orçamentária que consta no Anexo 1 do edital, observa-se que foram utilizadas as tabelas de referência de preços do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER/ES
e do SINAPI. Para ambas as referências é possível obter
a composição de custos unitários na internet, portanto,
entende-se que nesse caso, não há necessidade do edital demonstrar a composição dos serviços em seus anexos, já que as composições são realizadas por entidades
oﬁciais, as quais também fornecem as composições analíticas e sintéticas dos serviços referenciados.
Ademais, a utilização de preços referenciais oﬁciais é
uma prática estimulada pelas Cortes de Contas. Nesse
sentido, insta reproduzir trecho do Acórdão 1.923/2016
- Plenário do Tribunal de Contas da União:
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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No caso, alinho-me ao exposto pela unidade instrutiva e
esposado no voto condutor do Acórdão 3.061/2011-TCU-Plenário, no sentido de que os referenciais oﬁciais da
administração reﬂetem, em boa medida, os preços de
mercado. Ademais, esses referenciais, por gozarem de
presunção de veracidade, devem ter precedência em relação à utilização de cotações de mercado. O Acórdão
3.272/2011-TCU-Plenário ressalta bem esse último entendimento.
Pelo exposto, quanto ao item da representação “ausência de composição de custos unitários”, não se identiﬁca
motivação suﬁciente para o reconhecimento da irregularidade suscitada pelo representante.
4.2 EXIGÊNCIA DE VISTORIA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO
DO CERTAME
O representante questiona o subitem 10.2 do Termo de
Referência (Anexo 1 do edital) nos seguintes termos:
II.II. DA EXIGENCIA INDEVIDA NA HOMOLOGAÇÃO
Dispõe o item 10.2 do Edital:
Antes da homologação do certame, devidamente previsto em Edital, a proponente será convocada para apresentar os veículos/máquinas ofertados, em no máximo
05 (cinco) dias úteis, para vistoria classiﬁcatória, no pátio da Gerência Municipal de Transportes, situada na Rodovia ES-060, Bairro Planalto de Anchieta - Anchieta - ES
10.3 - Uma Comissão composta por membros da SEIM
fará a vistoria dos veículos/máquinas que compõem a
planilha da proposta da licitante, onde será veriﬁcado
as condições (mecânica, parte elétrica, pneus, materiais
rodantes, etc.), bem como a capacidade de operação e
produção. Caso a proponente não apresente os veículos/máquinas em conformidade com o requerido na vis-

toria, a proposta será desclassiﬁcada, convocando-se o
primeiro suplente e assim, sucessivamente. Farão parte
da presente comissão os servidores Leonardo Santiago,
Robson Lorencini, José Henrique Bourguignon, podendo
os mesmos, a critério da administração ser substituídos.
Consigna-se que, de acordo com a norma editalicia, o licitante vencedor devera apresentar documentação VEDADA EM FASE DE HABILITAÇAO ainda antes da Homologação, o que conﬁgura uma burla a cártula de licitação
e contratos. Trata-se de uma postergação a fase habilitatória, fazendo exigência vedada pela lei conforme dispõe
o Art.30, § 6° da lei 8666/93.
Art. 30. A documentação relativa à qualiﬁcação técnica
limitar-se-á a:
§ 6° As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento
do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da
sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as
exigências de propriedade e de localização prévia.
Os tribunais reiteradamente têm entendido que os licitantes devem apenas declarar que dispõem dos equipamentos e maquinas, sem que a Administração possa exigir comprovação no curso do certame. A comprovação
da efetiva propriedade/disponibilidade somente poderia ser exigida como condição para a assinatura do contrato.
Assim, o momento oportuno para apresentação de tal
exigência é antes da assinatura do contrato, já com o
procedimento licitatório homologado, aﬁnal não se pode exigir do licitante, que sequer tem ainda a expectatiwww.tce.es.gov.br

va solida de contratação, tais exigências.
O Conselheiro Relator, na Decisão Monocrática
01587/2017-2, entendeu que a previsão no edital para
que, antes da homologação do certame, a proponente
seja “convocada para apresentar os veículos/máquinas
ofertados, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, para vistoria classiﬁcatória.”, evidencia exigência edilícia indevida, uma vez que afronta o art. 30, § 6º da Lei de Licitações.
Em seus esclarecimentos, o Prefeito Municipal e a Pregoeira reconhecem que não há respaldo jurídico para a exigência de apresentação dos veículos/máquinas antes da
homologação do certame. Nesse sentido, propuseram
a alteração do edital e de seus anexos, especiﬁcamente dos subitens 10.2 e 10.3 do Termo de Referência, de
forma que a exigência de apresentação dos equipamentos e/ou realização de vistoria seja feita somente no momento da formalização do instrumento contratual ou durante a execução contratual. Para ilustrar a proposta de
alteração, os representados juntaram aos esclarecimentos cópia de edital com modiﬁcação na redação dos referidos subitens, nos seguintes termos:
10.2 - A proponente arrematante do certame, para ﬁns
de assinatura do Contrato, será convocada para apresentar os veículos/máquinas ofertados, em no máximo 05
(cinco) dias úteis, para vistoria, no pátio da Gerência Municipal de Transportes, situada na Rodovia ES-060, Bairro
Planalto de Anchieta-Anchieta-ES.
10.3 - Uma Comissão composta por membros da SEIM
fará a vistoria dos veículos/máquinas que compõem
a planilha da proposta da licitante, onde será veriﬁcado as condições (mecânica, parte elétrica, pneus, materiais rodantes, etc.), bem como a capacidade de operaSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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ção e produção. Caso a proponente arrematante do certame não apresente os veículos/máquinas em conformidade com o requerido na vistoria, será inabilitada, convocando-se o primeiro suplente e assim, sucessivamente. Farão parte da presente comissão os servidores Leonardo Santiago, Robson Lorencini, José Henrique Bourguignon, podendo os mesmos, a critério da administração ser substituídos.
Observa-se que com a alteração proposta pelos representados a vistoria dos veículos/máquinas seria realizada após a homologação do certame, passando a ser
uma condição para a assinatura do contrato. No entanto, a alteração proposta manterá o edital com irregularidade, haja vista não haver nenhuma previsão legal para
tal condição.
Além da ausência de previsão legal, a vistoria proposta
impõe ônus desnecessário ao futuro contratado, uma
vez que as máquinas previstas para contratação são máquinas pesadas que necessitam de transporte adequado
até o local da vistoria.
Ademais, não há indicação de quando será assinada a
primeira ordem de serviço, fato que reforça a ideia de
que a vistoria aumentará os custos dos proponentes, visto que o futuro contratado deverá transportar as máquinas até o município para a vistoria para, em seguida,
transportá-las de volta ao seu local de origem.
Nesse sentido, mais importante que exigir uma vistoria
antes da assinatura do contrato, é exigir que no momento da execução dos serviços a contratada apresente as
máquinas/equipamentos de acordo com a especiﬁcação
exigida no edital.
Assim, entende-se que para resguardar o interesse pú-

blico sem onerar desnecessariamente o contrato, bastaria que se exigisse uma declaração formal de disponibilidade dos veículos/máquinas, conforme dispõe § 6º do
art. 30 da Lei 8.666/1993:
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de
canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a
apresentação de relação explícita e da declaração formal
da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as
exigências de propriedade e de localização prévia.
Pelo exposto quanto ao item “exigência de vistoria antes
da homologação do certame”, identiﬁca-se motivação
suﬁciente para o reconhecimento da irregularidade suscitada pelo representante. Considerando a revogação do
Pregão Presencial 4/2017, recomenda-se à Administração Municipal de Anchieta que nas próximas licitações
se abstenha de incluir tal exigência no instrumento convocatório e em seus anexos, de forma a não impor ônus
desnecessário aos licitantes.
4.3 AUSÊNCIA DE COTA PARA A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
O representante questiona a ausência de cota exclusiva
para microempresas e empresas pequeno porte, nos seguintes termos:
II.III. DA AUSENCIA DE PERCENTUAL DESTINADO A ME
E EPP
Como se pode veriﬁcar, trata-se de licitação de objeto divisível, onde as obrigações contidas na Lei Complementar 123/2006 são adimplidas apenas em parte.
Cita-se isso ao veriﬁcar o inciso III do art. 48 da Lei retro
citada, vejamos:
www.tce.es.gov.br

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta
Lei Complementar, a administração pública.
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de
bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco
por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.
Não resta duvida que, nos lotes em que se ultrapassem
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dada sua natureza divisível, uma fração de ate 25% deve ser destinado exclusivamente para microempresas e empresas pequeno porte. Tal separação não foi feita.
É obvio que há a possibilidade de fracionamento de um
serviço de fornecimento de “hora maquina”, aﬁnal não
existira prejuízo na execução caso, o mesmo lote possua
dois vencedores em frações diferentes.
O Conselheiro Relator, na Decisão Monocrática
01587/2017-2, veriﬁcou que, de fato, não consta no edital a especiﬁcação da cota de até 25% (vinte e cinco por
cento) do objeto para a contratação de microempresas
(ME’s) e empresas de pequeno porte (EPP’s).
Em seus esclarecimentos, o Prefeito Municipal e a Pregoeira argumentam que o art. 48 da Lei Complementar
123/2006 foi alterado pela Lei Complementar 147/2014,
excluindo a obrigatoriedade de realizar certames com
itens exclusivos e cotas reservadas para contratação de
serviços, tendo sido mantida para aquisição de bens de
natureza divisível. Assim, entendem que não há irregularidade no texto do edital.
Em consulta à Lei Complementar 123 de 14 de dezembro
de 2006, veriﬁca-se que a redação do inciso III do art. 48,
transcrita a seguir, é clara no sentido de que o estabelecimento de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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objeto para a contratação de microempresas e empresas
de pequeno porte é obrigatória para a aquisição de bens
de natureza divisível, não havendo previsão no caso de
contratação de serviços:

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas
de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simpliﬁcado para as microempresas e empresas
de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eﬁciência das políticas públicas e
o incentivo à inovação tecnológica.

[...]

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento especíﬁco de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal.
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:
[...]
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de
bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco
por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.
Veriﬁca-se, também, que para os lotes 4 e 5 do Pregão
Presencial 4/2017, que possuem valor até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), foi adotado procedimento correto de
destinação exclusiva à participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme determina o inciso I do art. 48:
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

Dessa forma, assiste razão aos representados quanto à
inexistência da irregularidade apontada pela empresa
representante.
5 CONCLUSÃO
Da análise dos indicativos de irregularidade apontados
na representação, veriﬁca-se que não merecem prosperar as alegações do representante em relação à “ausência de composição de custos unitários” e à “ausência de
cota para a contratação de microempresas e empresas
de pequeno porte”. No entanto, quanto à “exigência de
vistoria antes da homologação do certame”, mesmo com
a alteração proposta pelos representados, identiﬁca-se
motivação suﬁciente para o reconhecimento da irregularidade suscitada pelo representante. Nesse sentido, cabe recomendar à Administração Municipal de Anchieta
que nos próximos certames se abstenha de exigir vistoria de veículos/máquinas antes da homologação do certame ou como condição para assinatura do contrato.
Por ﬁm, considerando a revogação do Pregão Presencial
4/2017 pela Administração Municipal de Anchieta após
acatamento da decisão cautelar, sugere-se a extinção do
presente processo nos termos do art. 307, § 5º, e art.
310, I, do RITCEES:
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
www.tce.es.gov.br

[...]
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso, o
Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
[...]
Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva,
pela extinção do processo, na hipótese de:
I - acatamento da decisão cautelar sem contestação e
sem interposição de recurso, com o saneamento das irregulares, nos termos do § 5º do art. 307; ou
[...]
6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração
superior, com a proposta de:
- conhecer da representação, por atender os requisitos
de admissibilidade estabelecidos no art. 177 do RITCEES;
- reconhecer a procedência da representação em relação à irregularidade da exigência de vistoria antes da homologação da licitação ou da assinatura do contrato;
- recomendar à Administração Municipal de Anchieta
que nos próximos certames se abstenha de exigir vistoria de veículos/máquinas antes da homologação do certame ou como condição para assinatura do contrato;
- extinguir o presente processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 307, § 5º, c/c art. 310, I, do RITCEES;
- dar ciência ao signatário da representação do teor da
decisão ﬁnal a ser proferida.
Vitória, 6 de fevereiro de 2018.
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[...]”
O Ministério Público de Contas no Parecer 664/2018 diverge da conclusão da área técnica nos seguintes termos:
“[...]
De fato, vislumbra-se dos documentos que compõem os
autos substanciais indícios de irregularidade consubstanciada na exigência de vistoria antes da homologação
da licitação ou da assinatura do contrato.
Como bem observado pela área técnica, “além da ausência de previsão legal, a vistoria proposta impõe ônus
desnecessário ao futuro contratado, uma vez que as máquinas previstas para contratação são máquinas pesadas
que necessitam de transporte adequado até o local da
vistoria. [...] Assim, entende-se que para resguardar o interesse público sem onerar desnecessariamente o contrato, bastaria que se exigisse uma declaração formal de
disponibilidade dos veículos/máquinas, conforme dispõe § 6º do art. 30 da Lei 8.666/1993”:
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento
do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da
sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.
Diante desse indicativo de irregularidade, a representação seguiria o rito para elaboração de Instrução Técnica
Inicial, oportunizando-se a ampla defesa e o contraditório, através da citação dos responsáveis.
Nesse sentido, o artigo 316 do RITCEES dispõe que havendo irregularidades ou a necessidade de providências

saneadoras “a unidade técnica competente elaborará
instrução técnica inicial, que apontará os indícios de irregularidades detectadas, a responsabilidade individual ou
solidária pelo ato inquinado [...], sem prejuízo de outras
proposições a serem dirigidas ao Relator”.
Entretanto, não foi o que ocorreu. Apesar da existência
nos autos de Instrução Técnica Conclusiva (ﬂs. 801/811)
opinando pela procedência da representação, não houve citação dos possíveis responsáveis pelo suposto indicativo de irregularidade.
Nesse ponto, cumpre destacar que o art. 358 do RITCEES estabelece que “o chamamento ao processo, bem como a comunicação dos atos e termos processuais, far-se-á mediante:”
I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao responsável de processo contra ele instaurado, chamando-o para
se defender e ou recolher a importância devida;

sual.
Outrossim, a extinção do processo com julgamento do
mérito autorizada pelo §5º do art. 307 do RITCEES, utilizado como fundamento na ITC, deverá ocorrer quando, após concedida a medida cautelar, forem preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:
O responsável deverá:
cumprir a medida cautelar;
não contestar a medida cautelar; e
sanear as irregularidades.
Não interposição de recurso.
Assim, com vênias ao entendimento da SECEX Engenharia, considerando que os responsáveis contestaram a
medida cautelar, não se aplica ao caso sob exame a disposição contida no § 5º do art. 307 do RITCEES.

III - notiﬁcação, nos demais casos.

Já o artigo 307, §6º, dispõe que “haverá perda superveniente do objeto impugnado quando, determinada a
prestação de informações e antes da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extinguindo-se o
feito sem resolução de mérito”.

Nos presentes autos, nos termos do § 4º do art. 307 do
RITCEES, após o deferimento da medida cautelar, o responsável foi tão somente notiﬁcado para cumprir a decisão. Destaca-se: não houve o chamamento dos responsáveis para se defenderem, não houve citação.

Ocorre que no caso ora analisado os representados, conforme veriﬁcado pela área técnica, revogaram o certame no dia 13/11/2017. Portanto, após a concessão da
medida cautelar, em 11/10/2017, e sua sequente contestação.

Ocorre que a análise do mérito pela procedência da representação, como sugerido na ITC, pressupõe a oportunidade de defesa aos responsáveis, através da devida citação válida, ato essencial para a existência jurídica do
processo e imprescindível para a relação jurídico-proces-

Destarte, veriﬁca-se que a situação contemplada nos
presentes autos não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no RITCEES.

II - comunicação de diligência, pela qual o Tribunal dirigir-se-á ao interessado ou responsável visando suprir
a necessidade de algum dado, esclarecimento ou providência preliminar;

www.tce.es.gov.br

Nesse contexto, a Lei Orgânica dessa Egrégia Corte prevê, no artigo 70, que se aplicam, subsidiariamente, as
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disposições do Código de Processo Civil.

[...]

O artigo 314, inciso VI, do CPC estabelece que o juiz não
resolverá o mérito por falta de interesse processual.

Em segunda oportunidade, no Processo TC 4340/2013,
o relator Cons. Substituto Marco Antônio da Silva constatou o cancelamento do Pregão Presencial, após ter sido concedida a medida cautelar. Em seu voto acompanhou a área técnica e concluiu pela procedência parcial
da representação, contudo, deixando de aplicar sanção
pecuniária.

Aliás, foi demonstrado no Estudo Técnico de Jurispridência nº ETJURISP 1/2015, emitido no Processo TC
3498/2014, que nessa Corte há “tendência jurisprudencial no sentido de extinguir o processo sem julgamento
de mérito nas hipóteses em que após a concessão da
medida cautelar ocorre a anulação/revogação do certame”, como ocorrido nos presentes autos.
Notadamente, quanto à extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir, o ETJURISP 1/2015 contempla a seguinte análise no que se refere aos julgados dessa Egrégia Corte:
[...] Em sede do Processo TC 7381/2013 foi prolatado o
Acórdão TC-265/2014 [...]
Em Acórdão, o Cons. relator reviu seu posicionamento e
acompanhou o voto do Conselheiro Aboudib, decidindo
o Plenário pela extinção do processo sem julgamento de
mérito, decorrente da perda do interesse de agir, aplicando subsidiariamente o artigo 267, inciso VI, e parágrafo 3°, do Código de Processo Civil, como se vê:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC7381/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia seis de maio de dois mil e quatorze,
por maioria, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges, que encampou o voto-vista
do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
Extinguir o processo sem julgamento do mérito, pela
perda do interesse de agir, com base no artigo 267, inciso VI, e parágrafo 3°, do Código de Processo Civil; (...).

O Cons. Aboudib apresentou seu voto vista, trazendo novamente a tese da perda do interesse de agir. O relator
reviu seu posicionamento e acompanhou o voto vista, de
forma que o Plenário expediu o Acórdão TC-467/2014
nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4340/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia oito de julho de dois mil e quatorze,
por unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que encampou o voto-vista do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Extinguir o processo sem resolução do mérito, pela
perda do interesse de agir; (...).
Em outros dez processos, nos quais ocorreu a revogação/anulação do edital após a concessão da medida
cautelar, o Plenário deliberou pela extinção do processo sem julgamento de mérito, adotando o entendimento da perda do interesse de agir: relator Cons. José Antônio Pimentel – Acórdãos TC-683/2014, TC-899/2014, TC1000/2014 e TC-1086/2014; relator Cons. subst. Marco
Antônio – Acórdão TC-468/2014; relator Cons. Rodrigo Chamoun – Acórdãos TC-460/2014 e TC-956/2014;
www.tce.es.gov.br

relator Cons. Sérgio Borges – Acórdãos TC-503/2014 e
TC-771/2014; e relator Cons. Sebastião Carlos Ranna –
Acórdão TC-969/2014.
Portanto, o processo deve ser extinto sem julgamento do
mérito por falta de interesse de agir, com fundamento
no art. 314, inciso VI, do CPC.
Cabe asseverar que esse deslinde aplica-se a casos como
o ora analisado, em que não houve o encerramento do
contraditório. Nos processos em que já houver o exaurimento do contraditório, ainda que o procedimento licitatório tenha sido revogado/anulado, ressalta-se que
deverá ser proferido julgamento com exame do mérito,
com fundamento no art. 178 do RITCEES. Nesse sentido,
o TCU, Acórdão 2977/2014 - Primeira Câmara e Acórdão
743/2014 – Plenário.
Por derradeiro, cumpre ressaltar que se consignou na ITC
“fato que caracteriza indício de descumprimento de decisão desta Corte de Contas”, o que “será analisado no
Processo TC 9322/2017, que trata de outra representação impetrada pela Geodésica Serviços Ltda. ME”.
Isto posto, o Ministério Público de Contas, divergindo
da proposição da área técnica, pugna que o processo seja extinto sem julgamento de mérito na forma do art.
314, VI, do CPC c/c artigo 70 da LC nº 621/12, com o consequente arquivamento dos autos, na forma do art. 330,
IV, do RITCEES.
Vitória, 23 de novembro de 2018.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas”
A irregularidade mantida, na análise da área técnica das
cláusulas do Edital do Pregão Presencial 04/2017, refere-se à apresentação pelo licitante vencedor de documenSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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tação vedada em fase de habilitação:
4.2 EXIGÊNCIA DE VISTORIA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO
DO CERTAME
O representante questiona o subitem 10.2 e 10.3 do Termo de Referência (Anexo 1 do edital):
10.2 – Antes da homologação do certame, devidamente previsto no Edital, a proponente será convocada para apresentar os veículos/máquinas ofertados, em no
máximo 05 (cinco) dias úteis, para vistoria classiﬁcatória, no pátio da Gerência Municipal de Transportes, situada na Rodovia ES-060, Bairro Planalto de Anchieta-Anchieta-ES.
10.3 - Uma Comissão composta por membros da SEIM
fará a vistoria dos veículos/máquinas que compõem a
planilha da proposta da licitante, onde será veriﬁcado
as condições (mecânica, parte elétrica, pneus, materiais
rodantes, etc.), bem como a capacidade de operação e
produção. Caso a proponente arrematante
do certame não apresente os veículos/máquinas em
conformidade com o requerido na vistoria, a proposta
será desqualiﬁcada, convocando-se o primeiro suplente
e assim, sucessivamente. Farão parte da presente comissão os servidores Leonardo Santiago, Robson Lorencini,
José Henrique Bourguignon, podendo os mesmos, a critério da administração ser substituídos.
Após os esclarecimentos dos responsáveis, estes reconheceram a inexistência de respaldo jurídico para a exigência de apresentação dos veículos/máquinas antes da
homologação do certame e propuseram alteração no
edital para exigir a vistoria apenas no ato da assinatura
do contrato, nos seguintes termos:
10.2 - A proponente arrematante do certame, para ﬁns

de assinatura do Contrato, será convocada para apresentar os veículos/máquinas ofertados, em no máximo 05
(cinco) dias úteis, para vistoria, no pátio da Gerência Municipal de Transportes, situada na Rodovia ES-060, Bairro
Planalto de Anchieta-Anchieta-ES.
10.3 -Uma Comissão composta por membros da SEIM
fará a vistoria dos veículos/máquinas que compõem a
planilha da proposta da licitante, onde será veriﬁcado
as condições (mecânica, parte elétrica, pneus, materiais
rodantes, etc.), bem como a capacidade de operação e
produção. Caso a proponente arrematante do certame
não apresente os veículos/máquinas em conformidade
com o requerido na vistoria, será inabilitada convocando-se o primeiro suplente e assim, sucessivamente. [...]
A área técnica, em sua análise na Instrução Técnica Conclusiva 355/2018, observou que, mesmo com a alteração sugerida pelos representados, o Edital ainda estaria
com exigência irregular, haja vista não haver nenhuma
previsão legal, no caso concreto, para a nova condição
proposta.
O Ministério Público de Contas adere, em seu parecer
ministerial, à conclusão da área técnica quanto a permanência da irregularidade acima descrita, contudo, diverge da proposição da forma de extinção do processo.
Pois bem, no meu Voto 6205/2017 recebi o expediente como representação, pois presentes os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 177 do RITCEES, concedi a medida cautelar pleiteada na inicial, presentes
seus requisitos autorizadores previstos no art. 1ª, XV
da Lei Complementar nº 621/2012, e notiﬁquei os responsáveis para que se pronunciassem acerca da representação, voto este ratiﬁcado pela Decisão Plenária TC
4064/2017 na 36ª Sessão Ordinária de 17 de outubro de
www.tce.es.gov.br

2017, disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES em 24 de outubro de 2017.
Na contestação apresentada (Defesa/Justiﬁcativa
1071/2017) quanto à irregularidade motivadora da medida cautelar, o responsável além de admitir a ilegalidade dos subitens 10.2 e 10.3 do Termo de Referência
(Anexo 1 do edital), informa a suspensão do Pregão Presencial para Registro de Preços no 004/2017 em 13 de
outubro de 2017 e publicada no Diário Oﬁcial do Estado
na data de 17 de outubro de 2017 (Peça Complementar
8984/2017).
Consta, ainda, informação trazida na Instrução Técnica
Conclusiva 355/2018, a posterior revogação do Pregão
Presencial 004/2017 publicada em 13 de novembro de
2017 no Diário Oﬁcial dos Municípios do Espírito Santo
– DOM/ES.
A área técnica, na Instrução Técnica Conclusiva 355/2018,
considerando a revogação do Pregão Presencial 04/2017
pela Administração Municipal de Anchieta após acatamento da decisão cautelar, sugeriu a extinção com decisão de mérito do presente processo nos termos do art.
307, §5º, e art. 310, I, do RITCEES:
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
[...]
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso, o
Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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[...]
Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva,
pela extinção do processo, na hipótese de:
I - acatamento da decisão cautelar sem contestação e
sem interposição de recurso, com o saneamento das irregulares, nos termos do § 5º do art. 307; ou
[...]
Por outro lado, o Ministério Público de Contas fundamenta seu parecer pelo julgamento sem mérito do processo por não ter ocorrido a citação dos envolvidos, eis
que a análise meritória deveria pressupor a oportunidade de defesa aos responsáveis através da citação válida.
Alega, ainda, que por ter sido o procedimento licitatório revogado (13/11/2017) após a concessão da medida cautelar (11/10/2017), e ter havido contestação dos
responsáveis, o fato não se adequa ao art. 307 §5º que
remeteria à decisão de mérito. Recorre-se o parecer ministerial ao artigo 314, inciso VI, do CPC que estabelece
que o juiz não resolverá o mérito por falta de interesse
processual.

lógico, pelo método indutivo, obtém-se a conclusão sobre um outro fato. A indução parte do particular e chega
ao geral.”. (CAPEZ, 1998, p. 286).
O processo serve para investigar esses indícios de prova
e produzir indícios de irregularidade. Os indícios de prova não se revestem da robustez exigida para embasar as
decisões de citação dos responsáveis, que não prescindem de análise técnica prévia onde irá dispor acerca da
existência ou não de indícios de irregularidade.
A citação do Administrador Público decorre de indício de
irregularidade de ato administrativo observado em análise dos fatos pela área técnica, esta fase pode e deve
ser omitida para justiﬁcar ato regular, procedimento revogado ou anulado, por óbvio, pois se mostra totalmente ineﬁcaz.
“Só se admite a desconsideração de requisitos processuais se o julgamento do mérito não trouxer dano algum
àquele a quem a regra pretende beneﬁciar” (Efetividade do processo e técnica processual, São Paulo, Malheiros, 2006, p. 227).

Neste caso a representação oferecida está acompanhada de documentação pertinente aos fatos narrados pelo representante, ou seja, de indício de prova suﬁciente
para a instauração do processo, qual seja a cópia do Pregão Eletrônico 004/2017. Diversamente, os indícios de
irregularidade, advindos da pertinência dos indícios de
prova, se for o caso, deverão ser retratados em uma Instrução Técnica Inicial para a devida citação dos responsáveis.

Inicia-se a fase de instrução após o conhecimento da denúncia ou representação com a análise de mérito pela área técnica dos fatos trazidos pela representante/
denunciante, da qual poderá resultar em uma Instrução Técnica Inicial para a citação do responsável nos casos em que houver indícios de irregularidade, ou prontamente na elaboração de uma Instrução Técnica Conclusiva quando não se observar indícios de irregularidade, procedimentos revogados ou anulados, como no caso presente.

Indício de prova, por sua vez, é “toda circunstância conhecida e provada, a partir da qual, mediante raciocínio

Ainda, na forma do artigo 185 do RITCEES, após o conhecimento dos requisitos de admissibilidade, o proces-

Pois bem,
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so será levado para deliberação do órgão colegiado, e,
se encerrada a instrução, deverá decidir na forma do art.
178, pela procedência ou improcedência da denúncia/
representação:
Art. 185. Após a apreciação dos requisitos de admissibilidade, o Relator, entendendo pertinente acolher a representação e sem prejuízo da adoção das medidas cautelares, encaminhará proposta de ﬁscalização ao Plenário
para deliberação.
Da mesma forma o CPC 2015 no artigo 487, inc. I:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I – acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na
reconvenção;
Pelo exposto entendo que a ausência de citação, no caso
de não haver indícios de irregularidade nos fatos trazidos
em uma representação ou denúncia, não impede que se
dê a providência legal e regimental.
Por outro lado, consta que o Pregão Presencial 004/2017
foi suspenso na data de 13 de outubro de 2017, data anterior à publicação da Decisão Plenária TC 4064/2017 de
concessão da medida cautelar para suspensão do certame que ocorreu na data de 17 de outubro de 2017 no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, remetendo diretamente ao artigo 307 do Regimento Interno desta Corte de
Contas:
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
[...]
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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quando, determinada a prestação de informações e antes da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

1. ACÓRDÃO

Apesar da revogação do procedimento ter sido publicada apenas em 13 de novembro de 2017 no DIO/ES, após
a concessão da medida cautelar, a suspensão de quaisquer atos relacionados e decorrentes do Pregão Presencial nº 04/2017 foi publicada em 13 de outubro de 2017,
anterior a publicação da decisão acautelatória (17 de outubro de 2018). Por essa razão entendo que, neste caso
concreto, deva ser o processo extinto sem julgamento
de mérito na forma do art. 307 §6º do RITCEES.

1.1. EXTINGUIR o presente feito sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do
artigo 307, §6º da Resolução TC nº 261/2013 (RITCEES);

Destaco, ainda, a existência de outra representação impetrada pela empresa Geodésica Serviços Ltda. ME. requerendo concessão de medida cautelar para suspender
o andamento do Pregão Presencial 9/2017, que substituiu o Pregão Presencial 04/2017, que está em análise
nos autos do Processo TC 9322/2017.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos divirjo do entendimento da Área Técnica e da fundamentação do Ministério Público de Contas, para votar
pela extinção do processo sem julgamento de mérito na
forma do art. 307 §6º do RITCEES.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à
sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

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:

1.2. RECOMENDAR à Administração Municipal de Anchieta que nos próximos certames abstenha-se de exigir
vistoria de veículos/máquinas antes da homologação do
certame ou como condição para assinatura do contrato;
1.3. NOTIFICAR o Representante, na forma do art. 307,
§7º do RITCEES, bem como a do agente responsável, na
forma do art. 307, §3º da mesma norma regimental.
1.4. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.

Em substituição
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- 1045/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02944/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2. Unânime.

Representante: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA

3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Responsável: ALENCAR MARIM

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
DE SÃO FRANCISCO – NÃO CONHECER – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação encaminhada pelo senhor Luciano Henrique Sordine Pereira,
informando a existência de indícios de irregularidades
na contratação da empresa News Contabilidade e Assessoria S/S Ltda. ME pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, no dia 15 de agosto de 2017, para
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prestação de serviços técnicos especializados de treinamento e capacitação em Auditoria e Revisão das Declarações de Operações Tributáveis que servem de base para a composição do Índice de Participação dos Municípios no ICMS e Revisão Geral do ICMS, no valor global de
R$ 14.000,00.

lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, corroborou o opinamento pelo não conhecimento da Representação. No entanto, ressaltou não vislumbrar a ocorrência de má-fé do Representante, tendo em vista não
restar comprovada sua intenção em prejudicar terceiros
(Parecer 2923/2018).

O Representante alegou a ausência de interesse público na contratação do serviço em tela, tendo em vista
não ser possível averiguar, através do acesso ao Portal
de Transparência, se houve a revisão das Declarações de
Operações Tributáveis que servem de base para a composição do Índice de Participação dos Municípios no
ICMS e Revisão Geral do ICMS (Características e legislação do ICMS), considerando que este era o objetivo da
suposta contratação.

2 Fundamentação

Mediante a Decisão Monocrática 511/2018, determinei
a notiﬁcação do senhor Alencar Marim, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, para que se manifestasse
sobre as supostas irregularidades no prazo de 05 dias.
Devidamente notiﬁcado, o Prefeito Municipal deixou transcorrer in albis o prazo, conforme Despacho
20402/2018.
Em seguida, a Secex Meios elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2256/2018, concluindo pelo não conhecimento da Representação, tendo em vista não restarem
cumpridos os requisitos de admissibilidade. Ademais,
sugeriu, nos termos do artigo 177, §4º, do Regimento Interno do TCEES, o reconhecimento da litigância de má-fé
do Representante, senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, sendo encaminhado cópia dos autos ao Ministério
Público para as medidas legais cabíveis
O Ministério Público de Contas, em manifestação da

Quanto à hipótese de litigância de má-fé do Representante, corroboro integralmente o posicionamento do
Ministério Público Especial de Contas no sentido da necessidade de que a mesma esteja comprovada pela intenção da parte em prejudicar terceiros, não servindo
para tanto o mero descumprimento dos requisitos de
admissibilidade.
Quanto ao conhecimento da Representação, ratiﬁco
o opinamento técnico e Ministerial pelo não conhecimento, tendo em vista não restarem cumpridos os requisitos de admissibilidade, tomando como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2256/2018, nos seguintes termos:
2. ADMISSIBILIDADE:
É no artigo 94 da Lei Complementar Estadual n. 621/2013,
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, que estão retratados os requisitos para admissibilidade das denúncias:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
www.tce.es.gov.br

IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
Tais requisitos são aplicados às representações por força
do artigo 99, parágrafo 2º da LOTCEES.
Os requisitos extrínsecos são aqueles que se referem às
formalidades processuais, permitindo o desenvolvimento válido e regular do processo. Tais requisitos estão descritos nos incisos I a V. Veriﬁca-se que os requisitos elencados acima restam cumpridos, com exceção dos incisos
II e III, o que por si só enseja decisão pelo não recebimento da presente denúncia.
Em seu primeiro argumento, alega o representante que
há “ausência de interesse público na contratação de serviços técnicos especializados de treinamento e capacitação em auditoria”. Questiona ele a vantagem da contratação para a administração pública municipal aduzindo
que:
(...) não é possível averiguar, através do acesso ao Portal de Transparência, se houve a revisão das Declarações de Operações Tributáveis que servem de base para
a composição do Índice de Participação dos Municípios
no ICMS e Revisão Geral do ICMS (Características e legislação do ICMS), considerando que este era o objetivo da
suposta contratação.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Ou seja, seu argumento é apenas mera conjectura, não
havendo indícios mínimos de que a contratação não resultou em benefícios para a arrecadação municipal, o representante, nesse caso, faz uso de um Princípio de exegese ampla para tentar respaldar sua tese.
Todavia, o treinamento de servidores públicos além de
uma necessidade natural de aperfeiçoamento do servidor, em decorrência do surgimento de novas técnicas,
procedimentos, legislações, teorias, etc..., é também um
consectário legal.
Acrescenta-se a isso o fato de que as receitas dos municípios do Estado do Espirito Santo vêm apresentando uma
tendência de queda, segundo dados divulgados por esta Corte de Contas no portal Cidades – Controle Social,
o que demonstra a necessidade de capacitação de servidores nessa área na tentativa de se melhorar a ﬁscalização tributária e aumento da arrecadação.
Nos termos do artigo 37, inciso XVIII, e 39, § 2º e 7º, da
Constituição Federal de 88:
Art. 37
XVIII - a administração fazendária e seus servidores ﬁscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras especíﬁcas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações ﬁscais, na forma da lei ou convênio.

Art. 39/CF

fos da ITC)

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão
escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na
carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios
ou contratos entre os entes federados

Conforme pode ser extraído, as alegações do representante não possuem fundamento, sendo que ele mesmo
aﬁrma não ter conhecimento das justiﬁcativas para a
contratação, fazendo uma mera “especulação”, como ele
mesmo relata em sua exordial.

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação
no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade
Ou seja, a capacitação de servidores é uma obrigação
constitucional, sendo que a administração tributária terá
recursos prioritários para realização de suas atividades,
o que pode ser englobado nessa esteira o treinamento e
aperfeiçoamento desses servidores.
Argumenta, ainda, em sua exordial, que a contratação levada a cabo pela Prefeitura não atenderia ao Princípio da
Economicidade, haja vista que o contrato possui um valor de R$ 14.000,00, aduzindo que:
Considerando que não se tem acesso às justiﬁcativas
para a referida contratação, especula-se que na atual situação ﬁnanceira do Município, o valor de R$ 14.000,00
(quatorze mil reais) poderia ser empregado de forma
mais benéﬁca e tal capacitação poderia ser realizada em
um momento posterior à “crise ﬁnanceira” constantemente citada nos discursos do Prefeito Municipal”. (griwww.tce.es.gov.br

Demais disso, no que se refere ao valor da contratação,
cujo montante é de R$ 14.000,00 para o treinamento teórico e prático de oito servidores em um curso de 40 horas, não se vislumbra o desatendimento ao Princípio da
Economicidade. O valor da hora/aula está na faixa de
350, sendo que o gasto por servidor é de R$ 43,75. Soma-se a isso o fato de o representante alegar que oneraria demasiadamente o erário municipal, alegando que o
município se encontra em crise ﬁnanceira, não havendo
elementos nos autos que comprovem tal alegação, contando apenas a minuta do contrato e uma ﬁcha de pagamento.
Alega também a violação ao Princípio da Moralidade,
que para ele:
Pode-se aﬁrmar, diante da referida contratação, que a
imoralidade está explícita pois num município em crise
como aﬁrma o Sr. Prefeito, não há condições de se efetuar uma despesa tão dispendiosa com os recursos públicos.
Consoante já argumentado acima, não há nos autos nada que comprove as alegações feitas pelo representante,
sendo que a contratação decorre de mandamentos legais e de aperfeiçoamento da máquina pública, não havendo descumprimento do Princípio da Moralidade, nos
termos alegados.
Nesses termos, entende-se pelo não recebimento da reSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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presentação por entender que não restou cumprido os
requisitos elencados no artigo 94, incisos II e III da Lei
Complementar Estadual n. 621/2013, Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Ante o exposto, 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, corroborando integralmente o opinamento Ministerial, em:
1.1. Não conhecer a presente Representação, tendo em
vista não restarem cumpridos os requisitos de admissibilidade elencados no artigo 94, incisos II e III da Lei Complementar Estadual 621/2013, com fulcro no artigo 94,
§1º da mesma lei;
1.2. Ciência ao Representante;
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª 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. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1046/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05556/2018-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marilândia
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: GEDER CAMATA, PAULO ROBERTO BONJIOVANNI BONA
Representante: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Procuradores: MAYTE THEBALDI PAIVA (OAB: 17495-ES),
WANDERLEY ROMANODONADEL (OAB: 18703-GO, OAB:
78870-MG)
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA – INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR - NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANwww.tce.es.gov.br

NA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação, em face da Prefeitura Municipal de Marilândia, encaminhada pela sociedade empresária Trivale Administração Ltda., onde noticia a este Tribunal da existência de possível irregularidade na condução do Pregão Presencial de
nº 71/2018, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,
distribuição e fornecimento de cartões de vale alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia em
PVC, com recargas mensais, destinados aos proﬁssionais
da PMM.”
Alega o representante que a ilegalidade atinge à não disponibilização do edital no prazo de 08 dias úteis, conforme determina a Lei 12.527/2011 e Lei 10.520/2002, ferindo a Constituição Federal e o princípio da competitividade.
A abertura das propostas está prevista para ocorrer na
data de 21 de junho de 2018 às 12 horas, e o representante alega que recebeu cópia do edital por e-mail apenas na data de 15 de junho de 2018, após diversas tentativas de contato telefônico.
Registro que essa representação foi autuada nesta Corte
de Contas na data de 20/06/2018 às 16:44h e recebida
no meu Gabinete na mesma data às 16:57 h.
O representante requer:
“I - determine a instauração de procedimento administrativo junto a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
II - determine, nos termos do Regimento Interno deste
Tribunal, como medida cautelar urgente, urgentíssima,
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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inaudita altera parte, a suspensão do certame até que se
analise o mérito da questão ou, como pedido alternativo, determinar que o Órgão Representado modiﬁque a
data de abertura dos envelopes, considerando o que dispõe a lei, fazendo-se a contagem de 08 (oito) dias úteis
após a disponibilização do edital, bem como o publique
via internet, garantindo-se a competitividade do processo licitatório, hoje prejudicada.
III - caso o certame já tenha ocorrido quando da apreciação desta Representação, que se suspenda a homologação e assinatura do contrato e, caso este já tenha sido assinado, que seja suspensa sua execução até ulterior decisão de mérito;
IV - caso seja indeferido o pedido liminar nos termos requeridos, o que se admite por amor ao debate, requer
seja solicitado ao Órgão Representado, a apresentação
da ata de realização do certame, quando será então.
comprovada a restrição ao caráter competitivo, requerendo desde já a concessão da liminar para suspender
a assinatura do contrato e, caso este já esteja assinado,
que seja suspensa sua execução;
V - seja o Representado comunicado da decisão deste
Tribunal.
VI - ao ﬁnal, seja a presente Representação julgada totalmente procedente determinando as medidas cabíveis
à espécie e, principalmente, seja determinado ao órgão
Representado a republicação do edital, com nova data
para realização do certame, devendo ser observadas as
disposições legais, sendo disponibilizado o instrumento
convocatório via internet, sob pena de nulidade.
VII -sendo procedente a presente Representação, e estando o contrato sendo executado, que seja este anula-

do, nos termos do§ 2º do art. 49 da Lei 8666/93;
VIII - requer, ainda, sob pena de ineﬁcácia do ato, que
todas as. Intimações derivadas desta Representação sejam realizadas necessariamente em nome de Wanderley
Romano Donadel, OAB/MG 78.870;
IX -por ﬁm, pugna para que todas as intimações derivadas desta Representação, caso encaminhadas eletronicamente, sejam enviadas ao e-mail mercadopublico@
cerizzedonadel.com.br e, caso encaminhadas em meio
físico, sejam direcionadas ao endereço constante no rodapé desta inicial”
Deixei o exame das medidas de urgência e seus pressupostos para serem analisados após oitiva dos responsáveis, nos termos do artigo 307, §1º do Regimento Interno do TCEES. Desta forma decidi por notiﬁcar os Srs. Geder Camata e Paulo Roberto Bonjiovanni Bona para manifestarem-se em 5 dias, na forma da Decisão Monocrática 930/2018.
Após a manifestação dos notiﬁcados, foram os autos encaminhados a SecexMeios para exame de admissibilidade e análise de mérito se for o caso. Esta elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2791/2018, onde opina pelo
não conhecimento da presente representação.
O Ministério Público de Contas opinou no mesmo sentido no Parecer 3434/2018, da lavra do Procurador Especial de Contas Luciano Vieira.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, veriﬁco que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
www.tce.es.gov.br

Por conseguinte, ratiﬁco o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada pela Instrução Técnica Conclusiva 2791/2018, nos seguintes termos:
“[...]
2 DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Considerando esse breve escorço inicial, passamos a
analisar os elementos apresentados por meio da documentação enviada pela empresa Trivale Administração
Ltda. como possível representação, em atenção ao que
dispõe o Regimento Interno desta Corte de Contas.
Preliminarmente, destacamos que o documento protocolado perante esta Corte de Contas foi autuado (Termo de Autuação 5556/2018 – documento eletrônico 01)
com fundamento no artigo 184 do Regimento Interno
que determina que qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
No entanto, para que uma denúncia seja conhecida, necessária se faz a constatação da existência de critérios
mínimos de admissibilidade, conforme determina o art.
177 do RITCEES, in verbis:
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, qualiﬁSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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cação 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.
O artigo 182, parágrafo único, por sua vez, assim preceitua:
Art. 182. Parágrafo único. Aplicam-se às representações,
no que couber, as normas relativas à denúncia.
Extrai-se da leitura dos normativos mencionados, que
dentre os requisitos de admissibilidade da representação em face de licitação, ato e contrato, consta expressa a exigência de ser redigida com clareza e conter os
elementos de convicção, bem como estar acompanhada de indício de prova, sob pena de não conhecimento,
inteligência do artigo art. 177, incisos II e III, e § 1º c/c
art. 186 da Resolução TC 261/132.
Em sua exordial, o representante faz um breve esboço
no qual relata que o Município de Marilândia promoveu
o Pregão Presencial 71/2018, com o intuito de contratar
uma empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões
de vale alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia em PVC, para atender aos servidores municipais.
Dando prosseguimento ao feito, relata que o edital não
foi disponibilizado aos licitantes oito dias antes da abertura dos envelopes das propostas, nos termos do artigo
4º, inciso V, da Lei 10.520/02, bem como não foi disponibilizado via e-mail para a representante, de forma que

essa teria tentado contatos via telefone para a referida
obtenção, mas a prefeitura não teria disponibilizado em
tempo hábil.
Por outro lado, o município informa que atendeu a todos
os ditames legais, tendo disponibilizado resumo do Pregão no átrio da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Marilândia no dia 6/6/2018, bem como encaminhado a publicação em jornal de grande circulação e
ao diário Oﬁcial do Estado do Espírito Santo, acostando
documentação comprobatória no documento 12-Peça
Complementar 10716/2018.
Demais disso, informa que todos os licitantes que ﬁzeram contato com a Prefeitura foram respondidos, tendo
o setor competente enviado cópia do edital do Pregão
às empresas que solicitaram, justiﬁcando, ainda, que a
representante não procedeu a esta solicitação. Por ﬁm,
informa que foi disponibilizado no endereço eletrônico
http://marilandia.es.gov.br/v1/publicacoes/licitacoes/ o
referido edital na data de 11/06/2018.
Pois bem. Esses são os relatos que podem ser extraídos e
sintetizados da exordial apresentada pelos representantes e justiﬁcativas.
Compulsando-se os autos percebe-se, claramente, no
entanto, que a representação está destituída de elementos de convicção e, principalmente, de indícios de provas, uma vez que a representante não acostou aos autos
nenhum pedido formal, seja por e-mail, ofício, pedido de
informação, ou qualquer outro meio legal de se exercer
o direito de acesso a informação.
Infere-se do documento 03-PeçaComplementar
10055/2018, que a representante acostou aos autos
Print’s do site da transparência da Prefeitura Municipal
www.tce.es.gov.br

de Marilândia bem como documentos comprobatórios
de sua existência, não havendo, como dito, nenhum documento que comprove que a representante buscou junto a municipalidade obter o referido edital.
Demais disso, os representados acostaram aos autos diversos e-mail’s encaminhando o edital do Pregão Presencial 71/2018 às empresas que o solicitaram, além de colacionar cópia da publicação feita em jornal de grande
circulação e no Diário Oﬁcial do Estado do Espírito Santo, o que demonstra que o Princípio da Publicidade foi
sim respeitado.
Por ﬁm, segundo a Ata do Pregão Presencial 71/2018,
houve a participação de seis empresas interessadas, o
que nos permite concluir que não houve comprometimento da competitividade do certame, como quer demonstrar a representante.
Naturalmente que a Lei não dá preferência aos requisitos de admissibilidade de uma representação, porém,
entendemos que o indício de prova é aquele elemento
essencial para os esforços a serem depreendidos pela
Corte de Contas, além de evitar que tão importante instrumento seja utilizado para interesses pessoais, políticos ou qualquer situação do gênero que não diga respeito ao interesse público.
Assim, não é encontrado no presente processo nenhum
indício de prova que traga legalidade no recebimento da
presente representação, portanto, por este aspecto não
deve ser ela conhecida.
Deste modo, é forçoso concluir que a narrativa apresentada pela empresa Trivale Administração Ltda., no documento protocolado junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, não oferece conjunto probatório
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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suﬁciente para preencher os requisitos legais mínimos
de admissibilidade do Requerimento, mormente no que
tange aos incisos 177, incisos II e III do Regimento Interno desta Corte de Contas, restando ausentes os elementos de convicção, bem como os indícios de prova quanto
aos fatos levantados.
Pelo exposto, entendemos que a representação formulada não deva ter seguimento nesta Corte de Contas. Assim, sugere-se o não conhecimento da representação,
nos termos do art. 177, § 1º, do RITCEES.
3. DA MEDIDA CAUTELAR
Considerando a análise levada a efeito no tópico anterior, em que ﬁcou demonstrado que não há nos autos
indícios de que a irregularidade tenha ocorrido, entende-se que resta prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada, haja vista a sugestão de inadmissibilidade
da representação bem como, caso assim não entendesse o Conselheiro Relator restaria afastada a antecipação
de tutela, em razão de não restar conﬁgurado o requisito autorizador da medida, qual seja, o fumus boni iuris.
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

cisão ﬁnal a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Resolução TC 261/2013.

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Nos mesmos termos, a Procuradoria Especial de Contas
no Parecer 3434/2018 da lavra do Procurador Especial
de Contas Senhor Luciano Vieira.

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Ante o exposto, em consonância com a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à
sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR pleiteada, pelo
não preenchimento dos requisitos constantes dos artigos 306 e 376, incisos I e II do RITCEES;
1.2. NÃO CONHECER do feito nos termos do caput e §1º
do art. 94 c/c §2º do art. 99 da LC 621/12;

CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1047/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02507/2018-9

Com base nos entendimentos anteriormente externados, sugerimos a seguinte proposta de encaminhamento
à consideração da Exmo. Conselheiro Relator:

1.3. ARQUIVAR os autos, ante o preconizado no art. 176,
§3º, inc. I, c/c art. 182, parágrafo único, do RITCEES;

3.1 – Nos termos do artigo 94, §1º, e art. 99, §2º da LC
621/12, o não conhecimento da presente Representação, tendo em vista não restarem cumpridos os requisitos de admissibilidade.

1.4. CIENTIFICAR a representante do teor desta decisão
nos termos do artigo 307, §7º do RITCEES, bem como
dos agentes responsáveis, na forma do art. 307, §3º da
mesma norma regimental.

3.1.1 Em consequência, nos termos do art. 330, IV, da
Res. 261/13, Regimento Interno do TCEES, o arquivamento dos presentes autos.

2. Unânime.

Responsável: LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JUNIOR,
LORRANA SOUZA ASSIS, MARIOSTELLA CASSA LOUZADA

3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Terceiro interessado: ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FACOM F DE ALMEIDACONSTRUCOES LTDA

3.1 – Seja dada ciência ao representante do teor da de-

4. Especiﬁcação do quórum:

Representante: GUSTAVO FONSECA MORAES

www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Procuradores: GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES (OAB:
18044-ES), KARINA DEBORTOLI(OAB: 10137-ES), RAFAEL
ANTONIO TARDIN (OAB: 11647-ES), KAYO ALVES RIBEIRO(OAB: 11026-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRM – 2018 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PÚBLICO PAGO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES E SIMILARES NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – SUSPENÇÃO E ANULAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AFASTAR A APLICAÇÃO DE
MULTA - DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pelo Consórcio Vagou Cachoeiro – Constituído pelas empresas Rota Indústria e Comércio Ltda. e Facom – F. de Almeida Construções Ltda em que narra indícios de irregularidades em
torno do edital de Concorrência Pública 1/2018, constante do Processo Administrativo 31.058/2018, por meio
do qual a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (PMCI) intenta contratar a concessão do serviço de
estacionamento rotativo público pago de veículos automotores e similares nas vias e logradouros públicos do
citado Município.
Segundo se aduz da peça inicial, as irregularidades seriam referentes as exigências que extrapolam, desrespeitam ou omitem o previsto na Lei Federal n° 8.666/93,

quais sejam:.
3.1 EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE HABILITAÇÃO TÉCNICO
-OPERACIONAL DE OPERAÇÃO DE AO MENOS 1.000 VAGAS A SER FORNECIDO EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO-SUBITEM 10.4.1.2 DO
EDITAL (subitem 4.1 da ITI);
3.2 COMPROVAÇÃO DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NO
CREA OU CAU DE SUA SEDE, PARA TODOS OS LICITANTES, SUBITEM 10.4.6 DO EDITAL (subitem 4.2 da ITI);
3.3 PRAZO ENTRE A CONVOCAÇÃO E A ABERTURA DO
CERTAME INFERIOR AO MÍNIMO A SSEGURADO NA LEGISLAÇÃO (subitem 4.3 da ITI);
3.4 DEFICIÊNCIAS NOS ESTUDOS ECONÔMICO-FINANCEIROS (subitem 4.4 da
ITI);
3.5 AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS CLAROS PARA REAJUSTE TARIFÁRIO (subitem 4.5 da ITI);
3.6 EXIGÊNCIA DE SENSORES DE ESTACIONAMENTO
COM RESISTÊNCIA A TEMPERATURA DE 20º C. (subitem
4.6 da ITI);
3.7 PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO VINCULADO AO ATINGIMENTO DE METAS.
(subitem 4.7 da ITI).
Em sequência, através da Decisão Monocrática
443/2018-3, a Representação foi conhecida e foi determinada a notiﬁcação dos Responsáveis para se manifestarem no prazo de cinco dias improrrogáveis, nos termos
do art. 125, § 3º, da LCE 621/2012.
Regularmente notiﬁcados, os responsáveis apresentaram seus esclarecimentos, e os autos foram encaminhados à análise da SecexMeios que, por intermédio da Mawww.tce.es.gov.br

nifestação Técnica 271/2018, propôs a concessão da
cautelar pleiteada, na forma do art. 307, § 2º, do RITCEES, sendo tal proposta integralmente acolhida por este Relator – Voto 1813/2018-5, consubstanciada na Decisão Monocrática 0927/2018, conforme os termos que
seguem:
Pelo exposto e com base na competência outorgada pelo inciso XI, do artigo 288, da Resolução TC 261, de 4 de
junho de 2013, deﬁro a concessão da MEDIDA CAUTELAR pretendida pelo representante, acompanhando o
teor da Manifestação Técnicas 271/2018-1 proferida pelo NRE e, havendo fundado receio de grave lesão ao erário e a direito alheio, além do risco da ineﬁcácia da decisão ﬁnal, determino a SUSPENSÃO IMEDIATA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018 instaurada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, devendo o secretário municipal de Administração, o secretário municipal
de desenvolvimento urbano e o prefeito municipal – autoridades competentes nos termos editalícios - abster-se de homologar o procedimento e praticar qualquer
a ato posterior, sob pena de multa pessoal e diária de
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 211, 376
e seguintes e 391, da Resolução TC 261/2013 c/c o art.
135, IV, parágrafo 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012.
Outrossim, que sejam NOTIFICADOS os agentes acima
referidos, encaminhando-lhes juntamente com o termos
de notiﬁcação cópia da Manifestação Técnica 271/20181, para:
1) No prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, comprovar o cumprimento da cautelar perante este Tribunal
e encaminhar cópia integral do processo administrativo 31058/2017 e qualquer outro documento referenSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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te às fases interna e externa da concorrência pública
001/2018; e
2) No prazo improrrogável de 10 (dez) dias, se manifestarem, caso queiram, podendo apresentar informações
complementares que entenderem relevantes à instrução
processual.
Concomitantemente, que seja dada CIÊNCIA desta decisão ao senhor [...], signatário da representação.
Os responsáveis apresentaram a cópia do Processo Administrativo 31058/2017, bem como da publicação, no
dia 20/04/18, do aviso de suspensão do certame, não
tendo se manifestado sobre o mérito das irregularidades apontadas.
Na sequência, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 300/2018-2, propondo a citação dos Srs. Mario Stella
Cassa Louzada (Secretário Mun. Desenvolvimento Urbano), Luiz Carlos Zanon da Silva Júnior. (Procurador-Geral)
e Lorrana Souza Assis (Presidente da CPL), pelas irregularidades acima apontadas.
Dando continuidade ao processo, a Decisão Segex
323/2018-3 acatou a proposta de citação proposta pela
área técnica, além de incluir a notiﬁcação do “Consórcio
Vagou Cachoeiro”, atendendo determinação deste relator, que admitiu o consórcio como terceiro interessado.
Devidamente citados e notiﬁcados, os responsáveis
apresentaram defesa, a exceção dos responsáveis Mario
Stella Cassa Louzada e Lorrana Souza Assis que por não
apresentarem defesa foram declarados revéis, conforme
proposta contida na Manifestação Técnica 525/2018,
seguida pela Decisão Monocrática 963/2018-4.
Na forma regimental, os autos foram enviados ao Núcleo
de Controle Externo de Regimes Especiais – NRE que as-

sim se manifestou, por intermédio da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 2716/2018, cujos termos foram anuídos pelo Ministério Público Especial de Contas, através
do parecer – PPJC 3329/2018:

Responsáveis: Mario Stella Cassa Louzada – Secretário
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Coordenador
do grupo técnico instituído para elaborar Termo de Referência e Edital.

PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO

Luiz Carlos Zanon da Silva Júnior – Procurador-Geral do
Município.

Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95
c/c o parágrafo único do artigo 101, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (LOTCEES) c/c o artigo 378 da Resolução 261, de 4 de junho de 2013 (RITCEES), sugere-se que seja reconhecida a procedência da representação veiculada no presente Processo TC 2507/2018, tendo em vista a manutenção dos achados descritos nos subitens 3.1 a 3.7 desta ITC, conforme segue:
5.1.1. EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE HABILITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL DE OPERAÇÃO DE AO MENOS 1.000
VAGAS A SER FORNECIDO EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO- SUBITEM 10.4.1.2
DO EDITAL (subitem 4.1 da ITI e 3.1 desta ITC)
Critérios: §§ 1º e 3º do art. 30 da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Mario Stella Cassa Louzada – Secretário
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Coordenador
do grupo técnico instituído para elaborar Termo de Referência e Edital.
Luiz Carlos Zanon da Silva Júnior – Procurador-Geral do
Município.
Lorrana Souza Assis – Presidente da CPL.
5.1.2. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NO
CREA OU CAU DE SUA SEDE, PARA TODOS OS LICITANTES, SUBITEM 10.4.6 DO EDITAL. (subitem 4.2 da ITI e
3.2 desta ITC)
Critério: inciso I do artigo 30 da Lei 8.666/93.
www.tce.es.gov.br

Lorrana Souza Assis – Presidente da CPL.
5.1.3 PRAZO ENTRE A CONVOCAÇÃO E A ABERTURA DO
CERTAME INFERIOR AO MÍNIMO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO. (subitem 4.3 da ITI e 3.3 desta ITC)
Critério: alínea “b” do inciso I do § 2º do artigo 21 da Lei
8.666/93.
Responsável: Lorrana Souza Assis – Presidente da CPL.
5.1.4 DEFICIÊNCIAS NOS ESTUDOS ECONÔMICO-FINANCEIROS. (subitem 4.4 da ITI e 3.4 desta ITC)
Critérios: artigos 18, inciso IV e 21, da Lei 8.987/95, e o
artigo 4º, § 4º, da Lei Municipal 7475/2017.
Responsável: Mario Stella Cassa Louzada – Secretário
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Coordenador
do grupo técnico instituído para elaborar Termo de Referência e Edital.
5.1.5 AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS CLAROS PARA REAJUSTE
TARIFÁRIO. (subitem 4.5 da ITI e 3.5 desta ITC)
Critério: art. 23, inciso IV, da Lei 8.987/95.
Responsáveis: Mario Stella Cassa Louzada – Secretário
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Coordenador
do grupo técnico instituído para elaborar Termo de Referência e Edital.
Lorrana Souza Assis – Presidente da CPL.
5.1.6 EXIGÊNCIA DE SENSORES DE ESTACIONAMENTO
COM RESISTÊNCIA A TEMPERATURA DE -20º C. (subiSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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tem 4.6 da ITI e 3.6 desta ITC)
Critério: art. 23, inciso IV, da Lei 8.987/95.
Responsável: Mario Stella Cassa Louzada – Secretário
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Coordenador
do grupo técnico instituído para elaborar Termo de Referência e Edital.
5.1.7 Previsão de possibilidade de prorrogação do contrato vinculado ao atingimento de metas. (subitem 4.7
da ITI)
Critério: art. 23, inciso IV, da Lei 8.987/95.
Responsável: Mario Stella Cassa Louzada – Secretário
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Coordenador
do grupo técnico instituído para elaborar Termo de Referência e Edital.
Por todo o exposto, diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013 conclui-se opinando por:
5.2.1. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
(doc. 87) e considerar o Senhor Mario Stella Cassa Louzada, revel, responsável pela prática dos atos ilícitos que
causaram graves infrações às normas legais, descritos
nos subitens 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 e 5.1.7, condenando-o, com fulcro no artigo 114, parágrafo único da
LCE 621/2012 (LOTCEES), ao pagamento da multa individual prevista no artigo 135, inciso II , do mesmo diploma legal, conforme fundamentação contida nos subitens
3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, todos desta ITC.
5.2.2. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
(doc. 87) e considerar a Senhora Lorrana Souza Assis, revel, responsável pela prática dos atos ilícitos que causaram graves infrações às normas legais, descritos nos subitens 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, condenando-a, com ful-

cro no artigo 114, parágrafo único da LCE 621/2012 (LOTCEES), ao pagamento da multa individual prevista no
artigo 135, inciso II, do mesmo diploma legal, conforme
fundamentação contida nos subitens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5,
todos desta ITC.
5.2.3. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
(doc. 87) e considerar o Senhor Luiz Carlos Zanon da Silva Júnior responsável pela prática dos atos ilícitos que
causaram graves infrações às normas legais, descritos
nos subitens 5.1.1 e 5.1.2, deixando de aplicar-lhe sanções, tendo em vista os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que procurou, através das justiﬁcativas apresentadas (doc. 87), fazer o que estava a seu alcance para sanear as irregularidades apontadas nos achados em que foi citado como
responsável e também nos demais achados em que sequer ﬁgurava como responsável, demonstrando boa-fé
na conduta e interesse em providenciar as correções devidas no edital da CP 1/2018, conforme fundamentação
contida nos subitens 3.1 e 3.2, todos desta ITC.
Sugere-se, ainda, a expedição de determinação ao ordenador de despesa responsável pela CP 1/2018, conforme artigos 1º, inciso XVI, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (LOTCEES) c/c os artigos 300, § 3º c/c 329,
§ 7º da Resolução TC 261/2013 (RITCEES), a ﬁm de que:
5.3.1. anule a Concorrência Pública 1/2018 de Cachoeiro
de Itapemirim, nos termos do caput do artigo 49 da Lei
8.666/93, de aplicação subsidiária à Lei 8.987/95, comprovando a anulação a esta Corte de Contas em prazo a
ser estabelecido, sob pena de multa em caso de desobediência; e
5.3.2. caso queira lançar novo instrumento convocatório para o mesmo objeto da CP 1/2018, (i) referencie
www.tce.es.gov.br

os valores informados nos custos; (ii) detalhe adequadamente os custos, excluindo rubricas “genéricas” com
valores relevantes, como “outros custos” e “taxa de administração”, (iii) considere os descontos legais incidentes na base de cálculo do PIS e Coﬁns (Leis 10.637/2002
e 10.833/2003, respectivamente) para o regime não
cumulativo, (iv) demonstre, através de método cientiﬁcamente comprovado, a viabilidade econômico-Financeira do empreendimento, salientando-se que o método
mais usual para avaliação de investimentos em concessões é o do Valor Presente Líquido (VPL), conforme fundamentação contida no subitem 3.4 desta ITC; (v) corrija
as redações dos subitens 5.4.1, 5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.4 e
5.4.2.5 e 5.5 do Termo de Referência do Edital e 7.1, 7.3,
7.5, 7.6 e 7.7 da Minuta do Contrato de Concessão, conforme fundamentação contida no subitem 3.5 desta ITC;
(vi) corrija as redações dos subitens 6.1 e 6.1.1 do Termo de Referência do Edital e 5.1 e 5.2 da Minuta do Contrato de Concessão, de modo a deixar claro que, mesmo
cumpridos os indicadores de desempenho, a Concessionária não terá direito subjetivo a prorrogação do contrato, a qual poderá ocorrer se houver interesse da administração, nos termos estabelecidos no inciso I do artigo 57
da Lei 8.666/93, (vii) estabeleça previamente no edital
quais as metas que devem ser alcançadas em cada indicador, e (viii) corrija as fórmulas dos indicadores de número 3 e 4, posicionando corretamente seus numeradores e denominadores, conforme fundamentação contida
no subitem 3.7 desta ITC.
5.3.3. Comprove ao Tribunal as alterações determinadas
no subitem 5.3.2 desta ITC, através da juntada ao presente processo de cópia do edital publicado e seus anexos, no prazo de dois dias após a publicação do instruSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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mento convocatório resumido.
Registre-se que os representantes legais do Consórcio Vagou Cachoeiro solicitaram o direito de realização de sustentação oral, conforme Petição Intercorrente
835/2018-1 (doc. 60).
Sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do
teor da decisão ﬁnal a ser proferida, conforme art. 307,
§ 7º, do RITCEES.
Adiante, foi encartada publicação no Diário Oﬁcial do
Município do dia 16/07/2018, dando conhecimento da
anulação do certame em questão, conforme Peça Complementar 12182/2018-1.
Por força regimental, os autos foram reenviados ao Ministério Público de Contas, tendo este se manifestado no
seguinte sentido:
O Ministério Público de Contas, pelo Procurador abaixo
subscrito, no exercício de suas atribuições institucionais,
em atenção ao Despacho 36655/2018, pugna pelo prosseguimento do feito nos termos já manifestados no Parecer PPJC 3329/2018, e pela extinção do processo com
resolução do mérito, no sentido da PROCEDÊNCIA da Representação, tendo em vista que a anulação do Edital de
Concorrência Pública 001/2018 ocorreu após deferimento da medida cautelar, por consectário lógico do parágrafo 6º do art. 307 do Regimento Interno desta Corte de
Contas, abaixo transcrito:

tes da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução de

Oﬁcial do Município de Cachoeiro de Itapemirim em
16/07/2018, ou seja, em data posterior ao recebimento
da citação pelos responsáveis.

mérito.

Há de se notar a redação do art. 307, §6º do Regimento
Interno deste Tribunal (RITCEES), vejamos:

II FUNDAMENTOS
Destaco preliminarmente que, conforme a Decisão Monocrática 0927/2018, a cautelar requerida nestes autos
fora deferida, tendo sido submetido o feito ao rito ordinário, seguindo os trâmites pertinentes, com a citação
dos responsáveis, através da Instrução Técnica Inicial ITI 300/2018-2, nos temos da Decisão Segex 323/20183, defesa dos responsáveis, seguida de manifestação conclusiva - Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2716/2018 e
parecer ministerial – PPJC 3329/2018.
Ocorre que, em momento posterior às manifestações
acima, em 17/07/2018, a defesa protocolizou neste Tribunal a publicação no Diário Oﬁcial do Município de Cachoeiro de Itapemirim do dia 16/07/2018, dando conhecimento da anulação do certame em comento, conforme
Peça Complementar 12182/2018-1.
Em vista da documentação trazida pelo representado, o
Órgão Ministerial foi instado a se manifestar e, através do
através do despacho n. 36655/2018, em que foi conﬁrmada a anulação da Concorrência Pública n° 009/2017,
foi proposto o seguinte julgamento:

Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.

Como se vê, constata-se nestes autos a ocorrência de
suspensão e posterior anulação do certame ora analisado, o que merece avaliação do momento em que tais
atos se deram, porque implicará na extinção do processo
com ou sem julgamento de mérito.

§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e an-

A anulação, como se depreende da peça complementar de defesa n. 12182/2018-1, foi publicada no Diário
www.tce.es.gov.br

Art. 307. [...]
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e antes da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas
A respeito de situação similar, relembro o voto vistas por
mim proferido no bojo do processo TC 3498/2014, em
que enfrentei a celeuma processual em casos em que
houve indeferimento de medida cautelar, tendo ao ﬁnal os membros do Plenário conciliado o entendimento
a respeito da seguinte tese:
ACÓRDÃO TC-798/2015 – PLENÀRIO
PROCESSO- TC-3498/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ASSUNTO- REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE- BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA.
RESPONSÁVEIS- PEDRO COSTA FILHO E ROBERTO FREIRE
EMENTA
RERPESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ECOPORANGA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014
– 1) CONHECER – PROCEDÊNCIA – DEIXAR DE APLICAR
PENALIDADE – 2) EXTINGUIR PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 3) DETERMINAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
[...]
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018

156

ATOS DA 1a CÂMARA

VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de representação formalizada contra a Prefeitura do Município de Ecoporanga em face do Pregão Presencial 46/2013 que visou à contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e administração de cartão magnético – ticket alimentação.
Tendo se encerrado a instrução processual, instaurou-se
neste Plenário controvérsia sobre a extinção deste processo, se com aprofundamento de mérito ou não, já que,
após a concessão da medida cautelar, a Administração
Municipal procedeu à anulação do certame.
A discussão surgiu quando o NEC se pronunciou pela extinção do feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a hipótese de perda do interesse processual em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, mas o Ministério Público de Contas propôs o julgamento pela procedência da representação sem aplicação de penalidade,
expedindo-se determinação ao Município.
Divergindo da manifestação técnica, o Conselheiro Relator votou nos termos defendidos pelo Parquet e abriu
vistas dos autos ao Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto que, por seu turno, corroborou o posicionamento
defendido pelo NEC.
Com o propósito de melhor me inteirar da discussão,
também pedi vista dos autos, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação
deste Colegiado.
Desde já, peço vênia para divergir do Conselheiro Sérgio
Aboudib, pois, em vista dos contornos deste caso concreto, perﬁlho do entendimento exarado pelo Conselheiro Relator, já que a situação enfrentada culminou na

anulação do certame, após a concessão da medida cautelar, o que se assemelha ao reconhecimento jurídico da
procedência da representação por parte da Municipalidade e isso nada mais é do que o próprio mérito do julgamento da cautelar.

antes do deferimento de medida cautelar, na forma do
art. 307, § 6º da Resolução TC 261/2013 combinado com
o disposto no art. 267, inciso IV do CPC, proponho que
nos casos análogos, para ﬁns de padronização, sejam
adotadas as referências e fundamentações acima;

Aliás, o Código de Processo Civil, além de prever hipóteses para a extinção do processo sem julgamento do mérito, igualmente direciona o feito à resolução de mérito
quando o réu reconhece a procedência do pedido, o que
de fato ocorreu nesse contexto e está previsto no art.
307, §5º e no inciso I, do art. 310 do Regimento Interno deste Tribunal, não havendo que se falar em dar continuidade ao processo ou em reabrir sua instrução, pois
o momento é de extingui-lo com julgamento de mérito.

2 Quanto ao segundo caso, para ﬁns de padronização e
harmonização de conceitos, quando houver saneamento/revogação/anulação/adequação das cláusulas questionadas depois do deferimento de medida cautelar, proponho adotar a fundamentação na forma do art. 307, §
5º da Resolução TC 261/2013 combinado com o disposto
no art. 269, inciso II do CPC.

Assim, ainda que possa haver precedentes em sentido
diverso, penso que o momento nos permite reformular
o entendimento desta Corte, já que de fato não foi identiﬁcada uma tendência jurisprudencial clara desta Corte
acerca do tema, conforme restou evidenciado no trabalho elaborado pelo Núcleo de Jurisprudência e Súmula.
Sendo assim, embora coadune com o desfecho dado pelo voto do Conselheiro Relator, resta-me registrar minha
discordância unicamente em relação à passagem de sua
fundamentação em que propõe a padronização de referências e fundamentações a serem adotadas em julgamentos de casos análogos nos seguintes termos:
Ante o exposto, tendo em vista as informações prestadas
pelo Núcleo de Jurisprudência desta Corte de Contas, e
considerando que:
1 Existe convergência de entendimento em relação à hipótese prevista quando o saneamento/revogação/anulação/adequação das cláusulas questionadas ocorrerem
www.tce.es.gov.br

Com base nas propostas acima (itens 1 e 2), tendo em
vista que o presente caso concreto refere-se à hipótese
nº 2, apresento voto proferido na Sessão Plenária do dia
03/02/2015, com o acréscimo do artigo 269, II do CPC,
ou seja, pelo conhecimento da presente representação
para, no mérito, julgá-la procedente, nos termos do art.
95, II da LC 621/2012 e art. 307, § 5º da Resolução TC
261/2013 c/c art. 269, inciso II do CPC.
Parece-me inadequado conferir idêntico tratamento jurídico a situações distintas como as de saneamento, revogação, anulação e adequação, conferindo-lhes solução
processual padronizada no que diz respeito a julgamento com ou sem resolução de mérito, adotando-se, para
tanto, a premissa única de aferição do momento de sua
ocorrência em relação à eventual concessão de medida
cautelar por esta Corte.
Além disso, acredito que a adoção de fundamentação
alicerçada no Código de Processo Civil para os julgamentos deste Tribunal de Contas somente deve ter lugar subsidiariamente, ou seja, caso haja lacuna nos regramentos inerentes a esta Corte, devendo, portanto, prevaleSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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cer neste âmbito os ditames especiﬁcamente impostos
pela Lei Complementar Estadual 621/2012 e pela Resolução TC 261/2013, respectivamente, Lei Orgânica e Regimento Interno deste Tribunal.
Assim sendo, ainda que o debate tenha soluções equivalentes previstas pelo CPC, entendo que, para as situações em comento, o remédio já se encontra estampado
nos parágrafos 5º e 6º do artigo 307, bem como no art.
310 do nosso Regimento Interno, vejamos:
Art. 307. Omissis
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso, o
Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e antes da concessão da medida cautelar, o responsável
sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.
[...]
Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva,
pela extinção do processo, na hipótese de:
I - acatamento da decisão cautelar sem contestação e
sem interposição de recurso, com o saneamento das irregulares, nos termos do § 5º do art. 307; ou
II - perda superveniente do objeto impugnado, nos termos do § 6º do art. 307.
Como se vê, a combinação do §5º, do art. 307 e do inciso I, do art. 310 impõe o julgamento do feito com reso-

lução de mérito, quando constatados, simultaneamente,
o cumprimento da medida cautelar já proferida, a inexistência de contestação e de interposição de recurso – admitindo-se tais requisitos no sentido amplo de sua acepção, quando inexistente qualquer objeção ou questionamento por parte do jurisdicionado que, ainda que tacitamente, reconhece a procedência dos questionamentos
–, além do necessário e indispensável saneamento das
irregularidades.
Quanto à veriﬁcação deste quesito – saneamento das irregularidades –, entendo que dependerá da análise caso a caso o que, não necessariamente, se limitará à mera veriﬁcação da revogação de cláusulas, por exemplo,
pois o saneamento impõe mais do que isso. Impõe que
sejam examinados os efeitos jurídicos e fáticos da medida a ﬁm de aferir se foram hábeis a efetivamente sanar
as irregularidades.
Há casos em que a mera revogação não signiﬁca o saneamento das irregularidades, assim como a anulação tardia igualmente não o faz. A adequação de cláusulas editalícias, da mesma forma, deve ser condicionada, como
as demais hipóteses, ao saneamento de todas as irregularidades questionadas nos autos e, tal ponderação deve ser realizada diante do caso concreto, independente
da forma pela qual se dê o saneamento, se pela via da
revogação, da anulação ou da alteração de atos administrativos.
Assim, se constatado o saneamento das irregularidades após a concessão da medida cautelar, nos moldes
do §5º, do art. 307 e do inciso I, do art. 310, do Regimento Interno, terá lugar a extinção do processo com julgamento do mérito.
Outrossim, haverá perda superveniente do objeto, com
www.tce.es.gov.br

extinção do processo sem resolução de mérito, quando
o saneamento das irregularidades for comprovado ainda
na fase preliminar de apresentação de informações pelo
responsável, nos termos do §1º, do art. 307 do Regimento Interno, e desde que não tenha sido concedida a medida cautelar inaudita altera pars, subsumindo-se o caso
à hipótese prevista no §6º, do art. 307 e no inciso II, do
art. 310 do Regimento Interno.
Volto a ressaltar que, qualquer que seja a hipótese de extinção do processo, com ou sem julgamento do mérito,
o saneamento das irregularidades é condição indispensável e sua veriﬁcação se dará caso a caso, podendo assumir ou não a forma de revogação, anulação ou alteração de ato administrativo, já que tais medidas por vezes
revelam-se insuﬁcientes e ensejam o prosseguimento do
feito conforme prevê o §1º, do art. 310 do Regimento.
Feitas essas ressalvas, voto no sentido de que seja extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos
do art. 307, §5º e no inciso I, do art. 310 do Regimento
Interno deste Tribunal, reconhecendo-se a procedência
desta representação, sem aplicação de penalidade e expedindo-se determinação ao Poder Executivo de Ecoporanga, nos termos defendidos pelo Conselheiro Relator.
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
PLENÁRIO:
“O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Senhor Presidente, inicialmente, parabenizo S.Ex.ª.
Acho que coloca uma regra bastante clara. Particularmente, eu que luto pela padronização, esse conceito trazido por S.Ex.ª me satisfaz de forma completa. Gostaria
de fazer uma proposta de encaminhamento com relação
à Sessão. Temos na pauta uns cem números de processos que estão aguardando a votação deste julgamento,
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inclusive, por essa razão, é que recebeu a preferência.
Entretanto, S.Ex.ª traz em seu voto uma padronização,
mas que deve ser analisada caso a caso, veriﬁcando se
aquela licitação foi revogada e em que fase. Então, sugiro que adiássemos os demais processos por uma semana para que cada Relator, em face do voto de S.Ex.ª
- também acompanharei -, veriﬁcasse no caso concreto,
para que pudéssemos na próxima Sessão – com mais segurança – identiﬁcar o que aconteceu. Acho que a regra
está bem colocada e acaba sendo um caminho para seguirmos - já que o Relator encampou de forma clara. É
uma sugestão para não precisar veriﬁcar caso a caso, e
a Sessão ﬂuir com mais velocidade. Parabenizo e acompanho!”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3498/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de junho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto-vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, encampado pelo Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Conhecer da presente Representação para, no mérito,
considerá-la procedente, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do artigo 307, §5º e artigo 310, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal,
sem aplicação de penalidade;
2. Determinar ao Executivo Municipal de Ecoporanga para que próximos editais, quando houver modiﬁcação que
afete a formulação de propostas, seja observado o disposto no artigo 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, com o ﬁto de

não prejudicar a formulação de novas propostas por outros participantes;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores
Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2015.
[…]
Pela ordem cronológica dos acontecimentos, veriﬁco
que a anulação no caso concreto se deu para acautelamento, e sendo posterior à citação, demonstra que a
medida adotada visava o saneamento das irregularidades apontadas pela área técnica.
Neste sentido, conforme o meu voto-vista acima citado,
há de se considerar na situação em tela, ainda que tenha
sido concedida inicialmente a cautelar, que houve saneamento das irregularidades por anulação do certame, o
que enseja a extinção do processo com julgamento do
mérito, nos moldes do §5º, do art. 307 e do inciso I, do
art. 310, do Regimento Interno.
Todavia, ante a possibilidade de repetição das irregularidades em licitações futuras, entendo pertinente a expedição de determinações a ﬁm de que a atual gestão
www.tce.es.gov.br

municipal tome as medidas necessárias para evitar concretização de futuras irregularidades nos próximos editais aﬁns.
Deixo, todavia, de aplicar sanção aos responsáveis – senhor Mario Stella Cassa Louzada – Secretário Municipal
de Desenvolvimento Urbano e senhora Lorrana Souza
Assis – Presidente da CPL, por entender que com a anulação do certame restou incontroverso que o município
não foi prejudicado em razão de suas condutas, sobretudo, em razão das medidas razoáveis de cunho acautelatório e das ações saneadoras que posteriormente adotaram, suﬁcientes para demonstrarem a boa-fé e para
afastamento da aplicação de multa imputa pelo nosso
técnico e órgão ministerial.
Sendo assim, em vista dos fundamentos ora invocados,
acompanho o entendimento ministerial pela extinção do
processo com julgamento do mérito, dissentindo apenas
quanto à aplicação de sanção, mas dirigindo determinação ao Município de Cachoeiro de Itapemirim nos termos sugeridos.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica e do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

2. Unânime.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Responsável: ALCANTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS

1.1. Extinguir o processo com resolução de mérito, julgando PROCEDENTE a representação, em atendimento
ao art. 178, II c/c art. 182, parágrafo único todos do RITCEES, afastando a aplicação de penalidade, na forma da
fundamentação constante deste voto;

4. Especiﬁcação do quórum:

1.2. DETERMINAR ao Município de Cachoeiro de Itapemirim que, em futuros procedimentos licitatórios cujo
objeto verse sobre mesmo objeto ou similar:
1.2.1. faça constar todas as informações necessárias para a adequada elaboração das propostas de preços;
1.2.2. inclua a exigência de ART ou RRT (anotação/registro de responsabilidade técnica);
1.2.3. estipule prazo razoável para início da execução dos
serviços;
1.2.4. quando da publicação do edital de nova licitação
para objeto da mesma natureza, providencie imediatamente junto ao coordenador local do Sistema GeoObras
a inserção do edital, do projeto básico e do orçamento
no referido sistema e que informe o fato a este Tribunal,
no prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação, sujeitando-se a multa, em caso de descumprimento, conforme art. 135, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012.

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
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- 1048/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1.3. Dar CIÊNCIA das determinações constantes do item
III.2 à chefe do Poder Executivo local e aos membros da
comissão permanente de licitação;

Processo: 03532/2018-9

1.4. Dispensar a Secretaria Geral de Controle Externo do
monitoramento das determinações impostas; e

Exercício: 2017

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

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: CMA - Câmara Municipal de Aracruz
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2017
– JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas Câmara Municipal de
Aracruz, relativa ao exercício de 2017, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Alcântaro Victor
Lazzarini Campos.
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00168/2018-5 (evento 61), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 02901/2018-7 (evento 62), nos seguintes termos:
9. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada reﬂetiu a conduta do presidente da Câmara Municipal de Aracruz, sob
a responsabilidade do Sr(a). Alcântaro Victor Lazzarini
Campos, 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.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr(s). Alcântaro
Victor Lazzarini Campos, no exercício de 2017, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Propõe-se recomendar ao responsável que o registro
contábil do duodécimo recebido pela Câmara seja efetuado na conta 4.5.1.1.2.01.00 (Cota Recebida).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
03569/2018-6 (evento 66) e manifestou-se de acordo
com área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal
de Aracruz, sob a responsabilidade do senhor Alcântaro
Victor Lazzarini Campos, 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.

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
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- 1049/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06006/2018-8

1.2. Recomendar ao responsável que o registro contábil
do duodécimo recebido pela Câmara seja efetuado na
conta 4.5.1.1.2.01.00 (Conta Recebida).

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz
Representante: DIRLENE VESCOVI BITTI

3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
www.tce.es.gov.br

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2018 – PREGÃO ELETRÔNICO 206/2018 – LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMBOIO SEM MOTORISTA – TUTELA DE DIREITO SUBJETIVO DO REPRESENTANTE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada por Dirlene Vescovi Bitti, em que alega irregularidades em torno do pregão eletrônico 206/2018, por meio do qual a Prefeitura
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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de Aracruz pretendeu locar Caminhão Comboio legalizado para transitar em rodovias estaduais e federais, sem
motorista.
Em suma, a representante questiona a exigência de licença ambiental para transporte rodoviário de cargas
perigosas, bem como exigência de que o objeto social da
pessoa jurídica licitante abranja o objeto da contratação.
Preliminarmente, proferi a Decisão Monocrática
1154/2018-5, por meio da qual conheci a representação
e encaminhei o feito à unidade competente para instrução (peça 04).
Iniciada a instrução do feito, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas (SecexMeios)
proferiu a Instrução Técnica Conclusiva 2880/2018-9 (peça 06), divergindo do juízo de admissibilidade por mim
exercido e pontuando que o objeto a ser resguardado
pela presente representação não representava o interesse público, mas o direito subjetivo e particular da própria representante, que é sócia da empresa D.V. Bitti ME,
classiﬁcada como segunda melhor proposta no certame.
Por esse motivo, a SecexMeios invocou os precedentes
desta Casa, pugnou pelo não conhecimento do feito e
alertou para a possível litigância de má-fé da representante, nos seguintes termos:
[...]
3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1. – Nos termos do artigo 94, §1º, da LC 621/12, o não
conhecimento da presente Representação, tendo em
vista se tratar de interesse subjetivo;

3.2 – Nos termos do artigo 177, §4º, do Regimento Interno do TCEES, reconhecer a litigância de má-fé do Representante, Sra. DIRLENE VESCOVI BITTI, sendo encaminhado cópia dos autos ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.
3.3. – Nos termos do art. 330, III, da Res. 261/13, Regimento Interno do TCEES, o arquivamento dos presentes
autos.
[...]
Pronunciando-se no mesmo sentido, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas prolatou o parecer
3496/2018-1 (peça 10).
II FUNDAMENTOS
Como restou cabalmente demonstrado nos autos, o interesse que se pretende resguardar de fato não é o público, mas o alegado direito subjetivo e particular da empresa de que é sócia a signatária, que pretende se beneﬁciar de eventual decisão favorável desta Corte para então contratar com a Administração Pública, o que é incompatível com o regime jurídico de competências constitucionalmente outorgadas a este Tribunal de Contas.
Como se vê no artigo 184, da Resolução TC 261, de 4 de
junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas), “Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na
aplicação da legislação que regule licitações e contratos
administrativos”, o que de fato não restou demonstrado
no caso concreto.
Assim sendo, em sede de retratação e buscando o saneamento do processo, refaço o juízo de admissibilidade para corroborar os fundamentos acertadamente colocados
pela SecexMeios, os quais passo a transcrever como rawww.tce.es.gov.br

zões de decidir:
[...]
2. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ e do interesse subjetivo:
A despeito da Decisão Monocrática 01154/2018-5 ter reconhecido os requisitos formais para a admissibilidade
dos autos, apresenta-se discordância em razão dos indícios de interesse subjetivo da representante e da litigância de má-fé.
Veriﬁcou-se que a Sra. Dirlene Vescovi Bitti é sócia da
empresa D.V.BITTI ME, que conforme página 195 do
Documento Eletrônico n. 03 - Peça Complementar
11786/2018-2, ofereceu a SEGUNDA MENOR PROPOSTA
no certame, ﬁcando atrás da empresa vencedora por R$
200,00 (duzentos reais), segue transcrição de parte da
tabela da Ata da Sessão Pública do Pregão:
Tabela
Além disso, veriﬁcou-se que a representante, em sua argumentação informou que a empresa vencedora (LOSERV) não possuía CNAE especíﬁco para a atividade.
Alegou inclusive que está previsto que: “a empresa em
questão tem como objeto o transporte rodoviário de carga, EXCETO produtos perigosos e mudanças municipal”
(página 4 do Documento Eletrônico n. 02 - Petição Inicial
00236/2018-8).
Ocorre que veriﬁcando o CNPJ da empresa D.V.BITTI ME,
identiﬁcou-se o Código CNAE 49.30-2-01 como atividade
secundária. Código que traz como descrição: “Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal”.
O que se pretende demonstrar é que há por parte da representante irresignação quanto ao resultado do certame, já que ﬁcou na segunda colocação, e buscando obsSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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tar a contratação da primeira colocada, traz argumentação que também lhe seria prejudicial, mas tais fatos não
são acostados aos autos, somente a prejudicialidade em
relação à primeira colocada.
O Código de Processo Civil de 2015, aplicado subsidiariamente ao TCEES por força do art. 70 da Lei Complementar 621/12, traz em seu primeiro capítulo as normas
fundamentais do processo civil, estabelecendo o dever
de boa-fé processual no artigo 5º:
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
A ﬁgura da boa-fé processual está diretamente relacionada ao seu âmbito objetivo. Na visão de TARTUCE
(2017) a boa-fé subjetiva está relacionada à intenção do
agente, ao passo que a boa-fé objetiva foca na conduta,
que deve ser leal e ética. Inclusive, o autor entende pela aplicação dos conceitos parcelares da boa-fé objetiva,
no âmbito processual. Sobre a função de controle, Tartuce apresenta:
A segunda função da boa-fé objetiva é a denominada
função de controle, conforme o art. 187 do Código Civil,
segundo o qual aquele que contraria a boa-fé objetiva
comete abuso de direito (...). Vale mais uma vez lembrar
que, segundo o Enunciado n. 37 do CJF/STJ, aprovado na
I Jornada de Direito Civil, a responsabilidade civil que decorre do abuso de direito é objetiva, isto é, não depende
de culpa, uma vez que o art. 187 do CC adotou o critério
objetivo-ﬁnalístico. (TARTUCE, 2017, p. 127)
Dentre as ﬁguras parcelares da boa-fé objetiva, duas ganham relevo para os presentes autos: “venire contra factum proprium non potest” e “tu quoque”. A primeira é
traduzida como a impossibilidade de benefício decor-

rente da própria torpeza. Na visão de TARTUCE (2017, p.
146), uma pessoa não pode exercer um direito que contraria um comportamento anterior. A segunda refere-se
à impossibilidade daquele que viola uma norma jurídica
possa exercer o direito dessa mesma norma.
Aplicando os dois conceitos ao caso veriﬁca-se que a representante busca exercer o direito de representação
apontando indício de irregularidade que fora por ela
mesma cometido. Além disso, quando apresenta o indício, age de forma torpe, omitindo que também estaria em situação irregular, buscando um benefício, seja de
contratação, por estar na segunda colocação, ou buscando anular um edital que não sagrou vencedora.
Vale complementar que para Flávio Tartuce, a análise da
afronta à boa-fé objetiva não demanda da veriﬁcação de
culpa, posto ter sido adotado o critério objetivo-ﬁnalístico. É o que se fundamenta com o Enunciado n. 24 da I
Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal e
do Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Enunciado n. 37, da mesma Jornada.
Assim, considerando o contexto fático da licitação, bem
como os termos em que a representação foi encaminhada, conclui-se pela quebra da boa-fé objetiva por parte
da representante, caracterizando litigância de má-fé.
Em consulta ao Sistema MapJuris veriﬁca-se que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em diversas oportunidades deixou de conhecer a denúncia ou
representação, considerando não ser sua competência
a análise de interesses subjetivos.
No ACÓRDÃO TC-1844/2015 – PLENÁRIO, ﬁcou decidido
o não conhecimento da representação por se tratar de
interesse subjetivo da representante em relação ao pewww.tce.es.gov.br

dido de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
ACÓRDÃO TC-1844/2015 - PLENÁRIO
O presente cuida de expediente, posteriormente autuado como Representação, encaminhado a esta Corte de
Contas pela empresa (...), pessoa jurídica de direito privado, em face da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, em decorrência do Pregão Presencial 4/2014,
cujo objetivo foi a contratação de empresa especializada em serviço de vigilância armada, destinada a atender
ao Hospital Geral de Linhares, pelo período de 12 meses,
podendo ser prorrogado alegando.
Alega a recorrente, em síntese, ter vencido a disputa
do mencionado Pregão, entretanto, o senhor Secretário
Municipal de Saúde do Município se nega acolher pedido da empresa de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do
contrato, pelo advento de novas convenções coletivas,
que trouxe mudanças nos encargos ﬁnanceiros, resultando em elevação dos custos, conforme relatado na peça exordial.
Seguindo os trâmites regimentais, foram os autos encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, considerando a possibilidade de a representação em questão tratar de interesse essencialmente privado da representante.
Para tanto, corroborando a esse posicionamento, transcreve o Acórdão 3.138/2013, Segunda Câmara, do Tribunal de Contas da União, in verbis: (...) não há falar em este Tribunal tutelar interesses privados. Em que pese, por
via transversa, eventual decisão do TCU beneﬁciar empresa representante que tenha noticiado possíveis irregularidades contratuais, há de sobrepujar o interesse público na análise de contratos ﬁrmados entre a AdminisSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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tração e o particular, pois o interesse mediato do instituto da representação discriminada no art. 113, § 1º, da Lei
de Licitações, consiste em preservar, tutelar o interesse
público e não o privado. Não identiﬁcado o interesse público na relação contratual, deve-se afastar a competência do TCU para analisá-la, por não ser o foro adequado. É nesse contexto que não veriﬁco, no caso concreto,
competência do TCU para adentrar a análise do multicitado contrato, por falta de pressuposto válido para o regular desenvolvimento do processo, qual seja o interesse
público, já que prepondera, nestes autos, o interesse da
Representante em ver tutelado interesse eminentemente privado da mesma. A jurisprudência é ﬁrme no sentido de não acolher requerimentos de tutela de interesses
eminentemente privados, pois a competência outorgada
a este Tribunal inclui apenas questões de interesse público, o qual não foi arguido nos autos.
Apenas por isso, cabe tornar insubsistente a decisão recorrida, para que passe a não conhecer da representação interposta.
(...) ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6301/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onde de novembro de dois mil e
quinze, à unanimidade, não conhecer do feito, com base no artigo 94, § 1º e 101, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 177, § 1º, do RITCEES,
arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Pimentel.
No ACÓRDÃO TC-2030/2015 – PLENÁRIO ﬁcou entendido que a discussão quanto a habilitação de participante

em edital de licitação refugia à competência do Tribunal, que não deve atuar na defesa de interesses particulares junto à Administração Pública.

denúncia, dado o não cumprimento dos requisitos de
admissibilidade.

ACÓRDÃO TC-2030/2015 - PLENÁRIO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC12525/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quinze de dezembro de dois mil
e quinze, à unanimidade, não conhecer a presente Representação, arquivando-se os autos, nos termos do art.
94 §1º c/c art. 99 §2º da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), dando-se ciência ao
Representante, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público Especial de Contas em que narra indício de irregularidade praticada pela Presidente da Comissão de Licitação do Município de Vitória no âmbito da Concorrência Pública 1/2014, por meio do qual se objetivou a seleção de pessoas físicas para execução de serviço de transporte de passageiro em veículos de aluguel a taxímetro
(serviço de táxi). Segundo se noticiou, a irregularidade
teria decorrido da inabilitação indevida de um dos participantes, revelando indícios de restrição à competitividade do certame e violação ao princípio da vinculação do
instrumento convocatório, em razão do que se requereu
a concessão de medida cautelar para suspender o curso
do procedimento, a determinação de anulação da decisão que inabilitou um licitante e a repetição de todos os
atos subsequentes.
Submetido o feito ao Núcleo de Cautelares, a área técnica entendeu não terem sido atendidos os requisitos de
admissibilidade da representação, pois o expediente limitou-se a tratar da inabilitação individual de um dos
participantes, limitando a análise do feito à inabilitação
individual de um participante, limitando-se o feito, portanto, ao pleito de interesse privado junto à Administração Pública de Vitória. Sendo assim, apoiando-se em entendimento já consolidado pelo Tribunal de Contas da
União, o NCA aduziu que refoge ao rol de competências
dos Tribunais de Contas atuar na defesa de interesses
particulares junto à Administração Pública (...).
Nesses termos, entende-se pelo não conhecimento da
www.tce.es.gov.br

(...) ACÓRDÃO

Também no ACÓRDÃO TC-1056/2015 – PLENÁRIO decidiu-se que a advocacia de interesse particular da licitante não enseja a apreciação por parte deste Tribunal.
ACÓRDÃO TC-1056/2015 - PLENÁRIO
Tratam os presentes autos de representação interposta pela sociedade empresária (...) em 18/01/2012, sediada em São Paulo, contra os termos como redigido o edital PREGÃO PRESENCIAL N◦ 005/2012 – PROC.
ADM. 17394/2011 (posteriormente n◦s 18986/2011 e
1011/2012) – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS instaurado pela
Prefeitura Municipal de Itapemirim, alegando que a existência na especiﬁcação técnica nas luminárias públicas
do acessório denominado “nível bolha” de que tratam o
itens 12 e item 35 daquele editalício, fere o princípio da
competição, podendo induzir a marcas de determinados
fabricantes.
(...) Dos fatos apurados, trazidos pela municipalidade aos
autos, ainda que inexistente manifestações técnicas, na
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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forma usualmente adotadas para este tipo de processo
na forma regimental, documentalmente temos como fatos incontestes que além da representante, vir perante
esse Tribunal advogar interesse particular, sua “preocupação” não se consumou quanto a infringência ao princípio da competição, vindo a mesma ofertar seu produto
por meio da (...), relativamente aos itens 12 e 35 do ato
convocatório, não logrado êxito à contratação em razão
do preço ofertado, quando da fase de lances. Dos fatos
relatados, não há nenhum fato que enseje a necessidade
de apreciação por parte desse Tribunal de Contas, em fase de interesse público envolvido nos autos, pressuposto básico à atuação do controle externo, uma vez que a
tutela pretendida pela representante não se encontra no
plexo de competências do TCEES, nos exatos termos do
Acordão n◦ 2610/2014 – TCU – Plenário.

3. CONCLUSÃO

[...]

2. Unânime.

(...) ACÓRDÃO

Portanto, estando inconteste a absoluta incompetência
desta Corte para a tutela de interesses e direitos particulares, proponho o não conhecimento do feito, na forma
como defendida nas manifestações da SecexMeios e do
Parquet de Contas.

3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC482/2012, 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, não conhecer a presente Representação em face da Prefeitura Municipal de Itapemirim,
arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges.
Dessa forma, sugere-se a reformulação da Decisão Monocrática 01154/2018-5, para que a representação não
seja conhecida, por tratar-se de interesse subjetivo, bem
como para que o processo seja encaminhado ao Ministério Público para adoção de medidas cabíveis, em razão
das constatações de litigância de má-fé, na forma do artigo 177, §4º do RITCEES.

Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1. – Nos termos do artigo 94, §1º, da LC 621/12, o não
conhecimento da presente Representação, tendo em
vista se tratar de interesse subjetivo;
3.2 – Nos termos do artigo 177, §4º, do Regimento Interno do TCEES, reconhecer a litigância de má-fé do Representante, Sra. DIRLENE VESCOVI BITTI, sendo encaminhado cópia dos autos ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.
3.3. – Nos termos do art. 330, III, da Res. 261/13, Regimento Interno do TCEES, o arquivamento dos presentes
autos.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
www.tce.es.gov.br

Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER o feito, nos termos do art. 176,
caput e §3º c/c os artigos 184 e 186, da Resolução TC
261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno);
1.2. Nos termos do artigo 177, §4º, do Regimento Interno do TCEES, reconhecer a LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da representante, senhora DIRLENE VESCOVI BITTI, encaminhando-se cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas que se entenderem cabíveis;
1.3. dar CIÊNCIA à representante mediante a publicação
no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas, nos
termos regimentais; e
1.4. ARQUIVAR.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Segunda-feira, 26 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- 1050/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06078/2018-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMMS - Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: Membros do Ministério Público Estadual
(ES, VERALDO MACEDO
MIRANDA)
Responsável: ANGELO GUARCONI JUNIOR
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL –
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 049/2018 – NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO
CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério
Público do Estado do Espírito Santo/Promotoria de Justiça Cumulativa de Mimoso do Sul em face da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, em que narra supostas

irregularidades em torno do processo licitatório realizado pelo Poder Executivo Municipal (dispensa de licitação
n° 049/2018), com escopo no inciso IV do artigo 24 da Lei
n° 8.666/1993, para que fosse oferecido combustível para os veículos oﬁciais do Poder Executivo.
Ademais, pontua que não há qualquer informação acerca do prazo de duração da referida contratação, embora
no caso em exame a exigência legal é que o prazo máximo da contratação seja de 180 (cento e oitenta) dias (inciso IV, art.24 da Lei nº 8.666/1993).
Ao ﬁnal, a Representante concluiu com os seguintes pedidos:
Seja oﬁciada a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul/
ES, para que apresente cópia integral do Processo Administrativo nº 1441/2018;
Seja oﬁciada a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul/
ES para que esclareça os motivos para realização de contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, com fundamento no inciso IV do artigo 24 da lei n°
8.666/993. Inclusive indicando qual foi o estado de calamidade ou de emergência ocorrido, com juntada de documentação para ﬁns de comprovação do fato em questão;
Seja oﬁciada a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul/
ES, para que informe se o estado de calamidade ou
emergência teve origem em inadimplemento com empresa que estava contratada anteriormente para fornecer combustível. Em sendo positiva a resposta sejam informados os motivos que causaram o inadimplemento e
quem deu causa ao fato.
Seja oﬁciada a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul/
ES, para que esclareça o motivo que levou a contratar
www.tce.es.gov.br

empresa sediada em outro município, especialmente
quando se observam que na sede deste município existem outras três empresas que trabalham com este mesmo objeto, afora a notícia de que outra situada na BR101 manifestou seu interesse em fornecer combustível
para os veículos oﬁciais do Poder Executivo Municipal;
Preliminarmente, proferi a Decisão Monocrática
1210/2018-5 (peça 05) pelo conhecimento da representação e o encaminhamento à Secretaria Geral de Controle Externo para submissão do feito à unidade competente.
Iniciada a instrução do feito, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas (SecexMeios)
proferiu a Instrução Técnica Conclusiva 2871/2018-1 (peça 07), divergindo do juízo de admissibilidade por mim
exercido e pontuando que não restou cumprido o requisito elencado no artigo 94, inciso III da Lei Complementar Estadual n° 621/2013 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo).
Por esse motivo, a SecexMeios pugnou pelo não conhecimento do feito, nos seguintes termos:
[...]
4.1 – Nos termos do artigo 94, §1º, e art. 99, §2º da LC
621/12, o não conhecimento da presente Representação, tendo em vista não restarem cumpridos os requisitos de admissibilidade.
4.1.1 Em consequência, nos termos do art. 330, IV, da
Res. 261/13, Regimento Interno do TCEES, o arquivamento dos presentes autos.
4.2 – Caso o Exmo. Conselheiro Relator mantenha a decisão de conhecimento da presente Representação, sugere-se a sua improcedência, tendo em vista a ausência de
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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irregularidade, com base no artigo 178, inciso I, do Regimento Interno desta Corte.
Pronunciando-se no mesmo sentido, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas prolatou o parecer
3564/2018-3 (peça 11).
II FUNDAMENTOS
Como restou demonstrado nos autos, houve a apuração dos fatos, por parte do Ministério Público Estadual,
a qual pugnou pela regularidade do processo de dispensa de licitação n 049/2018, sugerindo-se ao ﬁnal seu arquivamento, conforme se veriﬁca na peça complementar (peça 03).

Dada a máxima vênia, pedimos licença para discordar da
Decisão Monocrática 1210/2018-1, em razão dos fundamentos a seguir expostos.
É no artigo 94 da Lei Complementar Estadual n. 621/2013,
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, que estão retratados os requisitos para admissibilidade das denúncias:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

Tendo em vista o resultado da apuração, foi encaminhado cópia do procedimento instaurado na Promotoria a
esta Corte de Contas para ciência. Acontece que o recebimento foi feito através de representação e veriﬁcou-se incompatibilidade com o requisito elencado pela Lei
Complementar n° 621/2013 deste Tribunal de Contas.

III - estar acompanhada de indício de prova;

Como se vê no artigo 94, inciso II da Lei Complementar
Estadual n° 621/2013, “São requisitos de admissibilidade
de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção”, o que de fato não
restou demonstrado no caso concreto.

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.

Assim sendo, em sede de retratação e buscando o saneamento do processo, refaço o juízo de admissibilidade para corroborar os fundamentos acertadamente colocados
pela SecexMeios, os quais passo a transcrever como razões de decidir:
[...]
2. ADMISSIBILIDADE:

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.

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
Tais requisitos são aplicados às representações por força
do artigo 99, parágrafo 2º da LOTCEES.
Os requisitos extrínsecos são aqueles que se referem às
formalidades processuais, permitindo o desenvolvimento válido e regular do processo. Tais requisitos estão descritos nos incisos I a V. Veriﬁca-se que os requisitos elencados acima restam cumpridos, com exceção do inciso II
(“elementos de convicção”), o que por si só enseja deciwww.tce.es.gov.br

são pelo não recebimento da presente denúncia.
Conforme apurado nos autos, a Câmara Municipal de
Mimoso do Sul encaminhou pedido de investigação a
Promotoria de Mimoso do Sul, relatando algumas possíveis irregularidades em uma dispensa de licitação n°
49/2018 para compra de combustíveis.
Dando prosseguimento a investigação, a referida Promotoria solicitou informações ao Prefeito Municipal, o qual
respondeu a todos os quesitos indagados pela Câmara
Municipal, acostando ainda documentação comprobatória, que subsidiou a dispensa de licitação e contratação
de uma empresa fora da sede do município.
A par de tudo, o douto Promotor da Comarca de Mimoso do Sul exarou Despacho, acostado às ﬂs. 241/243 do
documento 03-Peça Complementar 11941/2018-1, em
que decidiu pela regularidade do procedimento levado
a efeito pela Prefeitura Municipal, sugerindo ao ﬁnal o
seu arquivamento.
Por ﬁm, tendo em vista o resultado de sua apuração, entendeu por bem encaminhar cópia do procedimento instaurado na Promotoria à Câmara Municipal e a esta Corte de Contas, para ciência, tendo sido recebido por este
órgão como representação.
Nesses termos, sugere-se ao Exmo. Conselheiro Relator o não recebimento da representação por entendermos que não restou cumprido o requisito elencado
no artigo 94, inciso III da Lei Complementar Estadual n.
621/2013, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, haja vista que já houve a profunda
apuração dos fatos, por parte do Ministério Público Estadual, a qual pugnou pela regularidade do processo de
dispensa de licitação n° 49/2018.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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3. ANÁLISE TÉCNICA

tivou a dispensa de licitação.

razões expostas pelo relator, em:

O Processo de apuração teve início com a solicitação da
Câmara Municipal de Mimoso do Sul à Promotoria desse município para que se apurasse possível irregularidade no processo de dispensa de licitação n° 49/2018, tendo sido feito os seguintes questionamentos à Prefeitura
Municipal:

- Esclareça o motivo que levou a contratar empresa sediada em outro município, já que na sede de Mimoso do
Sul havia empresas que poderiam fornecer o produto demandado.

1.1. NÃO CONHECER o feito, nos termos do art. 94, §1º,
e art. 99, §2º da LC 621/12 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo);

- Esclareça os motivos da realização de contratação de
empresa para fornecimento de combustível com fundamento no inciso IV, do artigo 24, da Lei 8.666/93;
O município se baseou nesse dispositivo, pois o contrato
em vigor estava ﬁndando bem como os fornecedores estavam se recusando a fornecer combustíveis, tendo disso gerado inclusive um Boletim de Ocorrência Uniﬁcado
de n° 36423668.
Demais disso, informa que no período em que foi feito o
procedimento de dispensa havia crise de abastecimento
na cidade, em decorrência da greve dos caminhoneiros,
ocorrida em todo o pais.
Assim sendo, para não comprometer o regular desenvolvimento dos serviços públicos, recorreu ao instituto em
apreço para manter as atividades da Prefeitura Municipal.
- Esclareça acerca da situação de calamidade em que se
baseou o município;
Conforme ressaltado anteriormente, o motivo da calamidade teve origem precípua na crise de abastecimento
ocasionada pela greve dos caminhoneiros; o término do
contrato em vigência e o andamento de uma nova licitação para contratar fornecimento de combustíveis, o que
ocasionaria um período sem abastecimento.
Assim sendo, justiﬁcou a situação de calamidade que mo-

Em sua defesa, justiﬁcou o Prefeito Municipal que não
houveram interessados dentro da sede do município,
tendo apenas a empresa contratado demonstrado interesse na contratação.
Por todo o exposto, caso o Exmo. Conselheiro Relator
mantenha a decisão de conhecimento da presente Representação, sugere-se a sua improcedência, tendo em
vista a ausência de irregularidade constatada pelo douto
Promotor de Justiça da Comarca de Mimoso do Sul e análise técnica aqui procedida.
[...]
Portanto, estando inconteste o não cumprimento do requisito elencado no artigo 94, inciso II da Lei Orgânica
desta Corte, proponho o não conhecimento do feito.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
www.tce.es.gov.br

1.2. dar CIÊNCIA às partes mediante a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas, nos termos
regimentais; e
1.3. ARQUIVAR.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
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, 26 de novembro de 2018
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-079/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04668/2017-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: DALTON PERIM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - EXERCÍCIO DE 2016 – PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS
CONTAS – DETERMINAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO Cuidam os presentes autos da Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova
do Imigrante, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Dalton Perim, ex-Prefeito Municipal, encaminhada a este Tribunal de Contas por meio
sistema CidadES-Web, em 14 de julho de 2017.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 940/2017
onde constam indícios de irregularidades as quais foram

apontadas na Instrução Técnica Inicial 1434/2017, com
sugestão de citação do responsável, o que foi acolhido
na Decisão Monocrática 2041/2017:
Descrição do achado
Responsável
6.1 ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) NÃO DE- Dalton Perim
MONSTRA MOVIMENTAÇÃO NAS FONTES
60% E 40% DE RECURSOS DO FUNDEB E
APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM
OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO
PATRIMONIAL

Devidamente citado, o responsável apresentou razões
de defesa conforme a Defesa/Justiﬁcativa 668/2018.
Foram os autos submetidos à análise da área técnica a qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
2504/2018, opinando pela aprovação com ressalva das
contas apresentadas. Seguiu-se o Parecer 2985/2018 do
Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador de
Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, onde anui aos
argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução
Técnica Conclusiva 2504/2018.
É o breve relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2504/2018 abaixo transcrita e
no Parecer 2985/2018:
Instrução Técnica Conclusiva 2504/2018:
“[...]
www.tce.es.gov.br

2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
2.1 ANEXO 5 DO RGF (RGFDCX) NÃO DEMONSTRA MOVIMENTAÇÃO NAS FONTES 60% E 40% DE RECURSOS DO
FUNDEB E APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM
OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 6.1 DO RT 940/2017-5)
Inobservância aos artigos 50 e 55 inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64
Conforme relatado no RT 940/2017-5:
Preliminarmente, é importante tecer que o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
(RGFDCX) deverá apresentar as seguintes informações
ﬁscais, conforme orientações do Manual de Demonstrativo - Fiscal MDF, 6ª Edição a seguir:
Figura
Por sua vez, o Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro, anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado do Município tem a ﬁnalidade de evidenciar ao ﬁnal do exercício o resultado ﬁnanceiro por fonte/destinação de recursos, sendo este resultado apurado pela diferença entre o
Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, conforme consta na Parte V do MCASP, 6ª edição, a seguir transcrito:
Figura
Ainda de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP, 6ª edição, aprovado pela Portaria STN 700, de 10 de dezembro de 2014) na arrecadação, além do registro da receita orçamentária e
do respectivo ingresso dos recursos ﬁnanceiros, deverá
ser registrado em contas de controle, o valor classiﬁcado na fonte/destinação de recursos correspondente. No
momento do empenho, deverá haver a baixa do crédiSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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to disponível conforme a fonte/destinação de recursos
comprometida, conforme transcrição a seguir:

60% e superávit ﬁnanceiro no valor de R$ 2.985.943,15
na fonte FUNDEB 40%.

Figura

Observou-se também que o RGFDCX apresentado pelo
Poder Executivo Municipal evidencia na fonte Ações e
Serviços Públicos de Saúde, uma disponibilidade de caixa bruta de R$ 139.648,53 e uma disponibilidade de caixa líquida em igual valor; e na coluna inscrição de restos
a pagar não processados registra valor igual a zero. Porém, o Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado evidencia na fonte Recursos Próprios Saúde, um superávit
ﬁnanceiro de R$ 15.862.774,10 em 31/12/2016.

Dessa forma, norteando-se pelas orientações da Secretaria do Tesouro Nacional expressas no MDF 6ª edição e
no MCASP 6ª edição acima transcritas, entende-se que o
saldo de cada fonte/destinação de recursos, subtraídos
os restos a pagar não processados, evidenciado no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar
(RGFDCX), deve reﬂetir o saldo de cada fonte/destinação de recursos, conta corrente da conta 821110000000
- Disponibilidade por Destinação De Recursos, evidenciado no Anexo ao Balanço Patrimonial em 31/12/2016.
Porém, constatou-se inconsistências entre os saldos das
fontes 60% Recursos do FUNDEB, 40% Recursos do FUNDEB, Ações e Serviços Públicos de Saúde e Recursos Não
Vinculados, ao ﬁnal do exercício de 2016, evidenciadas
no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro - anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício de
2016 e os saldos das fontes de recursos citadas evidenciadas no RGFDCX do 2º semestre de 2016.
Veriﬁcou-se por meio do RGFDCX que os saldos da disponibilidade de caixa bruta e da disponibilidade de caixa
líquida das fontes FUNDEB 60% e FUNDEB 40% encontram-se zerados, conforme demonstrado abaixo:
Figura
No entanto, ao contrário do RGFDCX, o Demonstrativo
do Superávit/Déﬁcit Financeiro encaminhado em anexo ao Balanço Patrimonial do Município evidencia em
31/12/2016 saldos diferentes de zero nas fontes FUNDEB 60% e FUNDEB 40%. O BALPAT evidencia déﬁcit ﬁnanceiro no valor de R$ 1.989.883,11 na fonte FUNDEB

No tocante aos recursos não vinculados, o RGFDCX do
Poder Executivo Municipal evidencia uma disponibilidade de caixa bruta de R$ 1.673.763,16, uma disponibilidade de caixa líquida em igual valor e zero de inscrição de
restos a pagar não processados. Por sua vez, o Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado, evidencia um resultado
ﬁnanceiro (Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro)
negativo de R$ 8.884.011,17 na fonte 000 Recursos Ordinários, conforme demonstrado na ﬁgura abaixo:
Figura
É importante anotar que o Balanço Patrimonial da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante apresentou em
31/12/2016 um superávit ﬁnanceiro de R$ 2.348.866,59
na fonte Recursos Ordinários, não tendo contribuído o
Poder Legislativo Municipal para o déﬁcit ﬁnanceiro de
R$ 8.884.011,17, apresentado em 31/12/2016, na fonte
de Recursos Ordinários no Balanço Patrimonial do Município, conforme demonstrado a seguir:
Figura
Ressalva-se que as inconsistências de saldos nas fonwww.tce.es.gov.br

tes de recursos ordinária e vinculadas acima apontadas
comprometem a veriﬁcação do cumprimento pelo Poder
Executivo Municipal do limite previsto no art. 55 da Lei
Complementar 101/2000:
Art. 55. O relatório conterá: (...)
III - demonstrativos, no último quadrimestre: (...)
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: (...)
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
Ressalte-se que o não cumprimento do limite prejudica o município de Venda Nova do Imigrante, na medida em que é requisito para a concessão de transferências voluntárias, conforme disposições do art. 25, § 1º,
IV da LRF.
Por ﬁm, veriﬁca-se que tanto o RGFDCX, quanto o Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro apurado no
Balanço Patrimonial, apresentam o resultado ﬁnanceiro
por fonte/destinação de recursos diferente do apurado
na presente análise (item 7.4.1), como segue:
Tabela
Cabe registrar que todos os relatórios apresentam o mesmo resultado ﬁnanceiro consolidado (R$7.962.592,67),
encontrando-se divergentes suas movimentações. Além
disso, o RGFDCX evidencia a inscrição de restos a pagar não processados (R$165.000,00, pág. 18 do arquivo
DEMRAP) na coluna destinada aos processados e não pagos do exercício.
Essas discrepâncias, além de conﬁgurar inconsistências
de saldos entre as fontes de recursos evidenciadas no
Anexo ao BALPAT e no RGFDCX, comprometem a credibilidade dos demonstrativos contábeis correlatos.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Dessa forma, sugere-se a citação do responsável para
apresentar esclarecimentos quanto às inconsistências
relatadas, procedendo à correção dos relatórios auxiliares, a ﬁm de que os mesmos retratem a real situação do
município, em consonância com os demonstrativos contábeis.
Devidamente citado, Termo de Citação 2415/2017-7, o
Sr. Dalton Perim apresentou documentos juntamente
com as seguintes razões de justiﬁcativas, abaixo transcritas:
Ocorre que após a implantação do novo plano de contas a partir do exercício de 2013 e da utilização de tabela com novos códigos de fontes de recurso, o sistema informatizado de contabilidade sofreu diversas alterações
e/ou implementações que ocasionaram inconsistências
nos saldos e na gestão das fontes de recursos.
Ressaltamos que na transição de 2012 para 2013 e com
a implantação das Novas Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, várias fontes de recurso de 2012
como 101 - TESOURO, 102- RECURSOS PRÓPRIO, 201 MOE, 202 - FUNDEB 40%, dentre outras tiveram seus saldos migrados de forma inconsistente de um exercício para o outro e não ﬁcou claro o direcionamento desta corte
de contas de quais saldos ﬁnanceiros das fontes antigas
seriam distribuídas nas novas fontes de recurso criadas.
Outro agravante, Senhores Conselheiros, é a defasagem
e falta de funcionalidade do sistema LRFWEB disponibilizado por esta respeitada Corte de Contas, que não permite que o Contabilista conﬁra os dados lançados de forma rudimentar antes de conﬁrma-los, aumentando, desta forma, as chances de enviar informação incorreta e/
ou inconsistente.

Neste sentido, a AMUNES solicitou que o sistema LRFWEB seja refeito ou substituído por dados automáticos
gerados a partir do sistema informatizado Cidades, evitando inclusive retrabalho por parte dos jurisdicionados,
pois o Cidades contempla todas as informações necessárias para a geração dos Demonstrativos exigidos pela Lei
de Responsabilidade Fiscal. Ressaltamos ainda que tais
informações são publicadas em jornal de grande circulação, em sítios eletrônicos e no SICONFI e que informar
em mais um sistema torna-se no mínimo redundante.
Objetivando jogar luz ao item em questão, apuramos
manualmente o saldo correto por fonte de recurso, conforme planilha encaminhada anexo a estas justiﬁcativas.
Ressaltamos que o mesmo problema foi constatado
na Prestação de Contas Anual de Prefeito, referente ao
exercício de 2015 e o Gestor foi citado para apresentar
justiﬁcativas, conforme processo 03830/2016. Após análise pela equipe técnica desta respeitada corte de contas,
a referida PCA foi aprovada com ressalvas.
Ante o exposto, espera o requerente que esse Egrégio
Tribunal de Contas receba e acolha as JUSTIFICATIVAS
e a DOCUMENTAÇÃO ora apresentados, assim como as
correções ora esclarecidas, julgando-as procedentes para declarar sanadas as dúvidas formuladas no Relatório
Técnico que ensejou a citação, eximindo o suplicante de
qualquer responsabilidade.
O presente indicativo de irregularidade se refere ao fato
do anexo 5 do RGF não demonstrar as movimentações
nas fontes de recursos do FUNDEB 40% e 60% e apresentar saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo
ao balanço patrimonial.
Após regular citação, a defesa aﬁrma que após a implanwww.tce.es.gov.br

tação do novo plano de contas, em 2013, o sistema informatizado de contabilidade sofreu diversas alterações
que ocasionaram inconsistências nos saldos e na gestão
das fontes de recursos. Esclarece que na transição de
2012 para 2013, e com a implantação das novas normas
de contabilidade aplicada ao setor público, várias fontes
de recursos tiveram seus saldos migrados de forma inconsistente. Ainda, segundo o defendente, esta corte de
contas não direcionou com clareza quais saldos ﬁnanceiros das fontes antigas seriam distribuídos nas fontes de
recursos criadas. Por ﬁm, aduz ter apurado manualmente o saldo correto, conforme planilha encaminhada junto com as justiﬁcativas.
Em consulta aos documentos acostados pela defesa, veriﬁca-se que a apuração apresentada está em consonância com os valores apurados por esta Corte de Contas,
conforme demonstrado:
Tabela
Todavia, conforme corroborado pela defesa, ainda existe inconsistência entre os valores demonstrados no Demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro apurado,
anexo ao Balanço Patrimonial, e no Anexo 05 do RGF.
Registre-se que o resultado ﬁnanceiro positivo é fonte de
recursos para a abertura de créditos adicionais em exercícios posteriores, observadas as fontes de recursos, nos
termos da Lei 4320/64 e da Lei Complementar 101/00.
Pelo exposto, considerando que os demonstrativos não
reﬂetem adequadamente a posição ﬁnanceira do município, sugere-se manter o presente indicativo de irregularidade, todavia passível de ressalva e determinação.
3 LIMITES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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DESPESAS COM PESSOAL

al/2016

Limite das Despesas com Pessoal

Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida).

Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000.
Tabela 17): Despesas com pessoal – Poder Executivo Em R$
1,00
Tabela
Fonte: Processo TC 4668/2017-3- Prestação de Contas Anual/2016
Tabela 18): Despesas com pessoal consolidadas Em R$ 1,00
Tabela
Fonte: Processo TC 4668/2017-3- Prestação de Contas Anual/2016
Conforme se observa da tabela anterior, considerando as
despesas consolidadas, foram cumpridos o limite legal de
60% e o limite prudencial de 57%.
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com o RT 940/2017-5, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 120% estabelecido na legislação; conforme evidenciado a seguir:
Tabela 19): Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00
Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL
% da dívida consolidada líquida sobre a
RCL

Valor
0,00
8.127.592,67
0,00
56.387.217,02
0,00

Fonte: Processo TC 4668/2017-3- Prestação de Contas Anu-

OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167, III da Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I, alínea “c”; e art.
40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
Tabela 20): Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em R$
1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito
% do montante global das operações de
crédito sobre a RCL
Amortização, juros e demais encargos da dívida
% do comprometimento anual com amortização, juros e encargos da dívida sobre a
RCL

Valor
56.387.217,02
-

Fonte: Processo TC 4668/2017-3- Prestação de Contas Anual/2016
Tabela 21): Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em R$
1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das garantias concedidas
% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL

Valor
56.387.217,02
-

Fonte: Processo TC 4668/2017-3- Prestação de Contas Anual/2016
Tabela 22): Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL) Em
R$ 1,00
Descrição

Valor
www.tce.es.gov.br

Receita corrente líquida – RCL
56.387.217,02
Montante global das operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias
- ARO
% do montante global das operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL

Fonte: Processo TC 4668/2017-3- Prestação de Contas Anual/2016
De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados, no exercício, os limites de contratação
de operação de créditos previstos em Resolução do Senado
Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art. 167
da Constituição da República, bem como não houve concessão de garantias ou recebimento de contragarantias.
RENÚNCIA DE RECEITA
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o exercício
sob análise, constata-se a inexistência de previsão para beneﬁciar instituições com renúncia de receita.
AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO
PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO
Conforme o RT 940/2017-5, não foram identiﬁcadas evidências do descumprimento do art. 21 da LRF.
OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO PODER NO
ÚLTIMO ANO DE SEU MANDATO
Conforme o RT 940/2017-5, não foram identiﬁcadas evidências do descumprimento dos arts. 42 e 55 da LRF.
4 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das DisposiSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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ções Constitucionais Transitórias, da Constituição da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006).
Tabela 28): Aplicação na manutenção e desenvolvimento
ensino Em R$ 1,00

Valor aplicado em ações e serviços públi- 9.368.611,27
cos de saúde
% de aplicação
24,59%

Tabela

Fonte: Processo TC 4668/2017-3- Prestação de Contas Anual/2016

Fonte: Processo TC 4668/2017-3- Prestação de Contas Anual/2016

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

Da tabela acima se veriﬁca que o município cumpriu com
o limite mínimo constitucional de 25% relacionado à educação.
Tabela 29): Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
Valor destinado ao pagamento dos proﬁssionais do magistério
% de aplicação

Valor
7.839.219,86
5.982.791,30

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, § 2º,
da Constituição da República/1988.
Tabela 30): Transferências para o Poder Legislativo Em R$
1,00

Propõe-se ainda:
- Determinar ao atual gestor que tome as providências necessárias a ﬁm de que os demonstrativos reﬂitam de forma adequada a real posição ﬁnanceira do município, tendo em vista o disposto na Lei 4320/64 e na Lei Complementar 101/2000.
Vitória, 27 de junho de 2018.
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, anuindo com o entendimento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, com fulcro no artigo 80, II da
Lei Complementar 621/2012 c/c art. 71, inciso II da Constituição Estadual, tendo em conta a fundamentação até aqui
expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte deliberação que submeto a sua consideração.

Fonte: Processo TC 4668/2017-3- Prestação de Contas Anual/2016

Descrição
Receita tributária e transferências – 2012
(Art. 29-A CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para transferência
Valor efetivamente transferido
Valor ultrapassado

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

Fonte: Processo TC 4668/2017-3- Prestação de Contas Anual/2016

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Portanto, veriﬁca-se, da tabela acima, que o limite constitucional foi cumprido.

Relator

Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

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:

76,32%

Tabela 30): Aplicação recursos em ações serviços públicos
saúde Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação em ações e
serviços públicos de saúde

Valor
4.645.568,86
33.447.089,93
38.092.658,79

Valor
38.030.043,27

APROVAÇÃO COM RESSALVA da prestação de contas anual do Sr. Dalton Perim, prefeito no exercício de 2016, conforme dispõem o inciso II, do art. 132 da Resolução TCEES 261/2013 e o inciso II, do art. 80, da Lei Complementar
621/2012.

7%
2.662.103,03
2.662.103,04
0,00

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao município de Venda Nova do Imigrante, exercício de 2016, formalizada de acordo com a IN TCEES 34/2015 e com o escopo deﬁnido na Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara
Municipal de Venda Nova do Imigrante, recomendando a
www.tce.es.gov.br

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1. PARECER PRÉVIO

1.1. EMITIR Parecer Prévio PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do senhor Dalton Perim – Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante no exercício ﬁnanceiro
de 2016, em razão da manutenção da seguinte irregularidade apontada na Instrução Técnica Conclusiva 2504/2018:
1.1 ANEXO 5 do RGF (RGFDCX) - Não demonstra moviSegunda-feira, 26 de novembro de 2018

173

ATOS DA 1a CÂMARA

mentação nas fontes 60% e 40% de recursos do FUNDEB
e apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no
anexo ao Balanço Patrimonial (Item 6.1 do RT 940/2017-5)
Inobservância aos artigos 50 e 55 inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigo 85 da Lei Federal
nº 4.320/64
1.2. DETERMINAR ao atual Prefeito de Venda Nova do Imigrante que tome as providências necessárias a ﬁm de que
os demonstrativos reﬂitam de forma adequada a real posição ﬁnanceira do município, tendo em vista o disposto na
Lei 4320/64 e na Lei Complementar 101/2000.
1.3. Arquivar após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária da
1ª 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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-1774/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05178/2017-5

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMSMJ - Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Interessado: GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
Responsável: EDUARDO STUHR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – EXERCÍCIO 2016 –
REGULAR – RECOMENDAÇÃO – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Trata-se da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor
EDUARDO STUHR.
www.tce.es.gov.br

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00993/2017-7 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 05795/2017-1, a SecexContas opinou pela regularidade da Prestação Anual.
Opinou, ainda, pela expedição de recomendação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que sejam adotadas as providências propostas pelo controle interno provenientes das auditorias realizadas no âmbito de sua
atuação.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
06284/2017-1, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
Corroboro, ainda, com o opinamento técnico e ministerial acerca da expedição de recomendação ao Chefe do
Poder Executivo Municipal para que sejam adotadas as
providências propostas pelo controle interno provenientes das auditorias realizadas no âmbito de sua atuação.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 14 de dezembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do senhor EDUARDO STUHR, dando-lhe quitação;
1.2. Expedir RECOMENDAÇÃO ao Sr. GILSON ANTÔNIO
DE SALES AMARO, Chefe do Poder Executivo Municipal,
para que adote as providências propostas pelo controle
interno provenientes das auditorias realizadas no âmbito de sua atuação;
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC- 1014/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03254/2011-1
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: SEDU - Secretaria de Estado da Educação
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: EDSON HENRIQUE PEREIRA
Interessado: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO,
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
TOMADA DE CONTAS – PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇAO PUNITIVA RELATIVA A SANÇÃO - EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO FACE A IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PELO RESPONSÁVEL EM FACE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECOMENDAR
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1 - RELATÓRIO
Versam os autos de Tomada de Contas instaurada pela Secretaria de Estado da Educação – SEDU, relativa ao
Convênio 001/2003, ﬁrmado com o município de Barra de São Francisco e aquela Secretaria, cujo objeto fora a manutenção do programa de transporte escolar dos
www.tce.es.gov.br

alunos da zona rural da educação básica da rede estadual de ensino, exercício ﬁnanceiro de 2003, que culminou com a expedição do Relatório nº 05/2011 (ﬂs.
67/74 – Processo 53606280), concluindo que houve dano ao erário no importe de R$ 298.954,30, equivalentes a 141.570,44 VRTE, responsabilizando pelo ressarcimento o Sr. Edson Henrique Pereira, então Prefeito Municipal, em face da realização de despesas sem a devida
apresentação de comprovantes.
Do fato, em 12/08/2011, veio o Sr. Secretário de Estado da Educação homologar o resultado da Tomada de
Contas relativa ao Convênio nº 001/2003, com determinação para a inscrição do débito no SIAFEM, à conta
112290700 – Diversos Responsáveis – Responsáveis por
Despesas a Regularizar, em nome daquele alcaide, ﬁcando, contudo pendente de registro, a inscrição de inadimplência da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco no SIAFEM, conforme determina o Decreto Estadual
nº 2737/2011, que dispõe sobre transferências voluntárias de recursos ﬁnanceiros do estado mediante convênios.
Inexiste nos autos do processo SEDU 53606280/2011
comprovação de recolhimento do débito pelo Sr. Edson
Henrique Pereira ou tentativa de cobrança daquele valor
por parte daquela Secretaria.
Por meio do OF/SEDU/GS/Nº 816 de 19/08/2011 (ﬂs.
15 do TC 3254/2011), veio o Sr. Secretário de Estado
da Educação, encaminhar aquele Relatório de Tomada
de Contas nº 05/2011 a este Tribunal de Contas, sendo
apensados aos autos os processos 24073008, 24259381,
25441574 e 53606280, sendo os autos encaminhados à
3ª Controladoria Técnica que elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 1035/2011 (ﬂs. 30/35), onde apontados inSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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dícios de irregularidades sugerido a citação do responsável, fato concretizado por meio da Decisão Preliminar TC
057/2012 (ﬂs. 43) e expedição do Termo de Citação nº
0214/2012 (ﬂs. 44).
Às ﬂs. 52 consta requerimento datado de 28/03/2012
onde o responsável requer dilação do prazo para defesa,
sob a alegação de diﬁculdades no acesso à documentação, sendo prorrogado o prazo por mais 15 (quinze) dias
- ﬂs. 54/55, pela então Conselheira Relatora em Substituição, Márcia Jaccoud Freitas e proferido pelo Plenário
desta Corte de Contas a Decisão TC 1735/2012 (ﬂs. 56) e
expedido o Termo de Notiﬁcação nº 420/2012.
Às ﬂs. 64/65 novo requerimento do responsável datado
de 23/04/2012 dizendo da impossibilidade na obtenção
de documentos junto a municipalidade, sendo elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 271/2012
concedendo mais 15 (quinze) à apresentação de justiﬁcativas e expedido o Termo de Citação nº 1649/2012
(ﬂs. 71 e 72, respectivamente)
Em face do atesto do Núcleo de Controle de Documentos
de que não apresentado resposta à citação 1649/2012
e do esgotamento do prazo certiﬁcado pela Secretaria
Geral das Sessões (ﬂs. 76 e 77, respectivamente), veio a
Conselheira Relatora Substituta Márcia Jaccound Freitas
propor a revelia do responsável em 21/02/2013, vindo o
Plenário deste Tribunal de Contas por meio da Decisão
TC 0939/2013 (ﬂs. 82), patentear aquele fato, dando como revel o Sr. Edson Henrique Pereira.
Ato contínuo, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 1043/2013 elaborada pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (ﬂs. 84/93)
que opina pela irregularidade dos atos praticados pelo
Sr. Edson Henrique Pereira e ressarcimento ao erário de

141.570,44 VRTE.
Em 07/11/2013 vieram os autos a este gabinete, sendo
que por meio do Despacho 32267/2018 encaminhado
ao Ministério Público Especial de Contas acerca da ﬁgura
jurídica da prescrição. Às ﬂs. 102/106 vem posicionar-se
acerca da prescrição da pena de multa, resguardado o
ressarcimento ao erário no montante de 141.570,40 VRTE, com recomendações.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO CONVÊNIO
001/2003
Observo dos processos administrativos anexados que
a vigência inicial do Convênio 001/2003 foi estabelecida para 02/04/2003 a 31/12/2003, com assinatura do
1º Termo de Apostilamento em 07/10/2003 (alteração
da Cláusula 3ª relativa a Dotação Orçamentária) e ﬁnalmente, em 23/12/2003 o 2º Termo de Apostilhamento
(alinhamento de valores a serem repassados aos municípios), sendo que a instauração da Tomada de Contas
deu-se em 01/06/2011, por meio da Portaria nº 681-S
da Secretaria de Estado da Educação, qual seja, decorridos mais de 7 (sete) sete anos, contados do término
da vigência contratual pactuada entre as partes conveniadas.
Observo, ainda, do Relatório de Análise Preliminar nº
006/2011 daqueles mesmos autos, que assim composta a liberação de valores ao município de Barra de São
Francisco, relativamente ao Convênio 001/2003, num total de R$ 798.872,00 (setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais):
Tabela 1
www.tce.es.gov.br

Quando da análise dos autos pela 3ª Controladoria Técnica, que gerou a Instrução Técnica Inicial - ITI 1035/2011
- TC 3254-2011, consta a seguinte aﬁrmação:
Inicialmente, veriﬁca-se às ﬂs. 01 (numeração da SEDU)
do processo 24073008, o encaminhamento da Prestação de Contas do Convênio 001/03, referente à liberação das três parcelas, resultando na análise (ﬂs. 509A a
509B) realizada pelo Assessor Técnico/SEDU identiﬁcando várias irregularidades com relação ao cumprimento
dos procedimentos para contratação dos serviços, tanto
para manutenção da frota da prefeitura quanto da terceirização.
Da transcrição acima, constato a anexação aqueles autos
de nº 24073008 do OF. CIM Nº 083/203, de 04/07/2003
ﬁrmado pelo alcaide municipal encaminhando a prestação de contas referente a liberação das TRÊS PRIMEIRAS PARCELAS (janeiro, fevereiro e março). Porém,
quando inserido nos autos, o documento de ﬂs. 509A
e 509B, titulado “Análise de Prestação de Contas”, ﬁrmado por Assessor Técnico/SEDU, sem data, aﬁrmando
em 05/02/2004 que “as prestações de contas referente ao período de fevereiro a JULHO/93, encontram-se
com pendências ...”, presumidamente foi analisado não
só aquela prestação de contas, mas também, a prestação de contas objeto do OF/PMBSF/GP/Nº 200/2003 de
31/10/2003 (ﬂs. 281), relativa a 4ª, 5ª e 6ª PARCELAS
(maio, junho e julho).
Seguindo sua tramitação o processo 24073008 vem merecer naquela mesma data 05/02/2004 (ﬂs. 511/512),
despacho do então “GFS/Prestação de Contas da SEDU”,
que ao tempo que requer o encaminhamento das prestações de contas referente ao período de agosto a novembro/2003 (7ª, 8ª, 9º e 10ª parcelas), lista as pendênSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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cias relativas àquelas seis primeiras parcelas do convênio. Vejamos:
MESES
fevereiro/março
Abril
Maio
junho/julho

VALOR – R$
174.000,00
87.000,00
87.000,00
174.000,00

DATA
21/05/2003
13/06/2003
16/07/2003
07/08/2003

Do processo administrativo 25441574 - parecendo-nos
continuação do processo sob nº 24073008, dado a numeração sequencial adotada para os autos, consta às
ﬂs. 516 o OFÍCIO Nº 020/2004, de 10/03/2004 encaminhando mais uma prestação de contas pelo alcaide,
sendo objeto de análise pelo Assessor Técnico/SEDU em
01/07/2004 (ﬂs. 769), sendo aﬁrmado às ﬂs. 771/773 pelo GFS/Prestação de Contas da SEDU em 05/02/2004 coincidentemente a mesma data constante do processo
24073008, ainda que o laudo precedente tenha sido ﬁrmado no mês de julho que: “As prestações de contas referente ao período de fevereiro a NOVEMBRO, encontram-se com pendências ...” , assim composto:
MESES
agosto/setembro
outubro
novembro

VALOR – R$
138.436,00
69.218,00
69.218,00

DATA
07/11/2003
21/11/2003
26/12/2003

Afora o descompasso veriﬁcado nas datas relativas a
apuração da prestação de contas, um fato é inconteste,
todas as parcelas do Convênio 001/2003 foram repassadas a municipalidade sendo que SÓ EM 05/02/2004 (OU
JULHO/2004), ATESTADO NOS AUTOS A DESCONFORMIDADE DAQUELA PRESTAÇÃO DE CONTAS AINDA QUE
A PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO GESTOR TENHA SE PROCESSADO EM 04/07/2003, por meio do OF.
CIM Nº 083/203, relativamente as três primeiras parcelas recebidas.

Assim, sem necessidade de grandes argumentações, só
da transcrição de documentos constantes dos autos,
de fácil constatação que o órgão responsável pelo custeio das despesas relativas à manutenção do Programa
de Transporte Escolar – Secretaria de Estado da Educação - SEDU, não fez cumprir o avençado no Convênio nº
001/2003 cujo documento original constante do processo administrativo 24259381 (ﬂs. 39 a 59), que prevê,
com destaques em negrito nossos:
“CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
I – A SEDU obriga-se a:
(...)
c) efetuar o acompanhamento, controle e avaliação da
execução deste Convênio, por intermédio da Coordenação de Cooperação Solidária – CCS.
d) reter as parcelas do convênio até o saneamento das
impropriedades descritas nos incisos I, II e III do §3º do
art. 116 da Lei nº 8.666/93.”

I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de ﬁscalização local, realizados periodicamente
pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou
pelo órgão competente do sistema de controle interno
da Administração Pública;
II - quando veriﬁcado desvio de ﬁnalidade na aplicação
dos recursos, atrasos não justiﬁcados no cumprimento
das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias
aos princípios fundamentais de Administração Pública
nas contratações e demais atos praticados na execução
do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas;
III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno. “

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que
couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades
da Administração.

Pois bem, da transcrição da cláusula do convênio ﬁrmado
temos que a SEDU, uma vez constatada irregularidades
na prestação de contas relativas as três primeiras parcelas repassadas ao município, deveria RETER as parcelas
subsequentes, no caso a 4ª, 5ª e 6ª (liberada a primeira em 16/07/2003 e as duas últimas em 07/08/2003), e
assim sucessivamente até o saneamento das irregularidades detectadas.

(...)

E o que fez a SEDU?

§ 3 As parcelas do convênio serão liberadas em estrita
conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas FICARÃO RETIDAS ATÉ O SANEAMENTO DAS IMPROPRIEDADES ocorrentes:

Limitou-se a mandar duas correspondências de nºs
OF/SEDU/CG/Nº 1697 e OF/SEDU/SEAD/Nº 148, datados de 23/11/2004 e 08/06/2005, respectivamente, isto é, depois de liberadas TODAS as parcelas do convênio ﬁrmado, e exaurida a vigência contratual pactua-

Do texto daquele documento contratual, necessário se
faz a transcrição do texto legal invocado, constante da
Lei 8.666/93:

o

www.tce.es.gov.br
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da (02/04/2003 a 31/12/2003), onde estabelecido o repasse de 10 (dez) parcelas ao município de Barra de São
Francisco.
Assim, há que se ponderar que caso fosse adotada providências pela Secretaria de Estado da Educação - SEDU,
na forma estabelecida da Cláusula Segunda, letra “d”
do convênio ﬁrmado, este impasse não teria gerado as
enormes consequências que hoje se pondera e analisa.
Do fato, para prevenir o uso inadequado de recursos de
convênios, ainda que decorrido longo prazo entre o fato ocorrido, cabe uma recomendação ao órgão concedente, para que ultime providências visando o controle
efetivo dos ajustes ﬁrmados, promovendo o necessário
acompanhamento, controle e avaliação quando da execução dos convênios ﬁrmados.
II. PREJUDICIAL DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E INVIABILIDADE DE
COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Registro que do trabalho desenvolvido pela área técnica deste Tribunal por meio das manifestações técnicas,
consubstanciadas na INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI
1035/2011 (ﬂs. 30/35) e INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA ITC 1043/2013 (ﬂs. 84/93) vieram aquelas peças
técnicas anuir completamente as razões esposadas no
Relatório de Tomada de Contas nº 05/20011 (ﬂs. 16/25)
onde a Comissão de Tomada de Contas concluiu pelo dano ao erário municipal no valor de R$ 298.954,30, equivalente a 141.570,44 VRTE, quanto ao aspecto contábil
e ﬁnanceiro, pela não apresentação de documentos exigidos na prestação de contas e despesas efetuadas sem
documentos comprobatórios.

Por outro lado, observo que quando da elaboração do
Relatório de Análise Preliminar nº 006, de 31/05/2011
ﬁrmado pela Comissão Permanente de Tomada de Contas (ﬂs. 789/792 – Processo 25441574), sugerido a “...instauração de Tomada de Contas, para apuração dos fatos,
identiﬁcação dos responsáveis e quantiﬁcação do dano, tendo em vista a aplicação dos recursos repassados”,
fato não observado pela Comissão instituída por meio
da Portaria nº 681-S de 01/06/2011 (ﬂs.08 do Processo
53606280) limitando-se, simplesmente, seus membros a
noticiar naquele documento que fora expedido os OF/
SEDU/CG/Nº 1697 e OF/SEDU/SEAD/Nº 148, datados de
23/11/2004 e 08/06/2005, respectivamente ao gestor
responsável pelo convênio.
Na mesma esteira, recebidos aqueles autos pelo Tribunal de Contas, vieram nossos técnicos expedir as manifestações técnicas inicialmente destacadas, imputando
responsabilidade unicamente ao gestor municipal, como se observa da Decisão Preliminar TC-057/2012 CITAÇÃO e expedição do Termo de Citação nº 0214/2012 (ﬂs.
43 e 44 – TC 3254/2011), sendo que conforme documentos juntados aos autos às ﬂs. 52 e 64/65 vem aquele alcaide em 28/03/2012 e em 23/04/2012, em razão do recebimento daquela citação, requerer dilação de prazo face a diﬁculdade na obtenção de documentos necessário
à apresentação de justiﬁcativa, junto à municipalidade,
em razão de seu afastamento ocorrido em 2006.
Tal conduta deriva da própria sistemática aplicada à época, por este Tribunal, que se orientavam pela aplicação
da responsabilização objetiva aos indícios de irregularidades, de modo que apenas os ordenadores de despesa
dos órgãos ou entes auditados ﬁguravam como eventuais responsáveis pelas anomalias detectadas.
www.tce.es.gov.br

Nesta toada, veriﬁco nestes autos que apenas o ex-prefeito do Munícipio de Barra de São Francisco, Sr. Edson
Henrique Pereira – Prefeito Municipal, foi citado para
responder às diversas irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 1035/2011, elaborada pela 3ª
Controladoria Técnica.
Assim, constato que na instrução do presente processo,
foi empregado o modelo de responsabilização baseado
na culpa objetiva, não sendo perquirida a possível responsabilidade de outros agentes públicos, especialmente aqueles que detinham atribuições de gestão administrativa.
Ademais, em relação ao ÚNICO responsável chamado nos autos, denota-se, dos achados indigitados na ITI
1035/2011, a ausência da individualização das condutas praticadas, bem como, do nexo de causalidade existente entre a conduta e a suposta desconformidade
constatada.
Desta forma, entendo que o feito não se encontra devidamente instruído de modo a atender aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual nos cumpre aferir eventual ofensa ao art. 166, do RITCEES, verbis:
Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo especial, sem julgamento de mérito, quando veriﬁcar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Neste sentido, este Tribunal, em casos análogos, tem decidido no sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões,
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recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos seguintes processos:
TC nº 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão
304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão
161/13), 4878/2003 (Acórdão 1796/2015), 3873/2005
(acórdão 910/2016), 3674/04 (Acórdão 896/2016), sendo que “... em tais deliberações também está presente o
entendimento de que a reabertura da instrução processual após decorrido excessivo lapso temporal agride garantias constitucionais, pois restringe a ampla defesa e o
contraditório e afronta ao corolário da duração razoável
do processo” (Decisão 01425/2018-7 – TC 2800/2005,
Relator Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun) valendo, ainda, invocar sistemática estabelecida pelo atual Código de Processo Civil – Lei 13.105, de
16/03/2015 em seu artigo 927 que traça como diretriz a
ser observada pelos Tribunais a formação de uma jurisprudência estável, integra e coerente.
Ora, nos presentes autos foi adotada a responsabilidade objetiva e à luz do exposto, o desenvolvimento válido
e regular deste processo requer a adoção da responsabilidade subjetiva, implicando neste no REINÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSTRUÇÃO, com o REFAZIMENTO DA MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO. Contudo não
há nos autos documentos que permitam identiﬁcar outros agentes responsáveis pelo elaboração e pagamento
de tais despesas.
Contudo, OS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE JÁ FORAM ALCANÇADOS PELO FENÔMENO PRESCRICIONAL
conforme se veriﬁca da fala do Ministério Público Especial de Contas de ﬂs. 102/106 da lavra do Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador de Contas, o que implica na extinção da pretensão punitiva deste TCEES.

Em relação ao indicativo não alcançado pelo instituto da
prescrição (§ 5º, art. 37, CF/88), posto que implica em
imposição de ressarcimento relativamente ao item 2 da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1043/2013, nota-se
que a irregularidade apontada refere-se a AUSÊNCIA
DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A REALIZAÇÃO
DE DESPESAS decorrente do Convênio 001/2003 (ﬂs. 87
– ITC 1043/2013), devendo-se analisar a viabilidade e a
efetividade de reabertura processual, APÓS 15 (QUINZE)
ANOS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS e de 7 (SETE) ANOS
DE TRAMITAÇÃO DOS AUTOS NESTA CORTE, sob pena
de se ferir o princípio da duração razoável do processo,
insculpido no inciso LXXVII da Carta Magna e da segurança jurídica na medida que põe sob risco o princípio do
contraditório e da ampla defesa, cláusula pétrea disposta no art. 5º, LV da CRFB/88, assim como com os primados da economia processual.
Assim, estou convencido de que em relação ao item 2
ITC 1043/2013, passados 15 (quinze) anos da ocorrência dos fatos, os possíveis responsáveis que até o presente não pertenciam ao polo passivo deste processo, talvez nem atuem mais junto à prefeitura municipal daquela localidade ou não tenham acesso ao corpo probatório
para trazer em sua defesa, na forma do arguido pelo alcaide quando daquela oportunização ocorrida em 2012
(Termo de Citação 214/2012), que em face do contido às
ﬂs.52 e 64/65, deixou transcorrer in albis os prazos concedidos, tornando-se revel.
Assim, em relação a tais fatos, considerando o princípio
da duração razoável do processo, insculpido no inciso
LXXVII da Carta Magna e da segurança jurídica na medida que põe sob risco o princípio do contraditório e da
ampla defesa, cláusula pétrea disposta no art. 5º, LV da
www.tce.es.gov.br

CRFB/88, entendo que a realidade dos fatos em torno
do julgamento deste processo indicam que a reabertura processual não é viável e produzirá efeitos que se contrapõe à celeridade do julgamento e da economia processual.
Portanto, em relação ao item 2 da ITC 1043/2013 voto
pela extinção do mesmo por não atender aos pressupostos de constituição e seu desenvolvimento válido e regular do processo.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, discordado da unidade técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara ante as
razões expostas pelo Relator, em:
DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, nos termos do artigo 71 da Lei Complementar nº
621/2012.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO com fundamento o §4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo determinando o seu ARQUIVAMENTO, também por medida
de racionalização administrativa e economia processual em relação aos seguintes indícios de irregularidade,
mantidos na ITC 6467/2011.
RECOMENDAR a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU que quando da ﬁrmação de Convênio com
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entidades públicas, promova o necessário acompanhamento, controle e avaliação da execução de convênios,
fazendo cumprir o artigo 116, incisos I, II e III do § 3º
da Lei 8.666/93, que estipula a retenção de parcelas do
convênio até o saneamento das impropriedades detectadas quando da prestação de contas dos valores repassados.
NOTIFICAR ao Sr. EDSON DUTRA TEIXEIRA – Prefeito
Municipal, na forma do artigo 358, inciso III da Resolução TC n° 261/2013.

ção básica da Rede Estadual de Ensino no exercício de
2003 (processos nº 24073008, 24259381, 25441574,
53606280).
A transcrição de trecho da Instrução Técnica Inicial
1035/2011 permite a identiﬁcação categórica e perspicaz dos fatos noticiados na Tomada de Contas, instaurada pelo então Secretário de Educação, Sr. Klinger Marcos
Barbosa Alves, nos termos da Portaria SEDU nº 681-S, de
01 de junho de 2011, verbis:

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.

A Comissão Permanente de Tomada de Contas procedeu à realização desta Tomada, sendo que suas conclusões foram consubstanciadas no Relatório de Tomada
de Contas nº 05/2011, de 28/07/11 (ﬂs.67/76 do processo 53606280).

Após o trânsito em julgado, sejam os Processos
24073008, 24259381, 25441574 e 53606280 oriundos
da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, desanexado deste e devolvido à origem, visando à preservação da
memória daquele órgão, com posterior arquivamento
destes autos.

Constatou-se que há responsabilidade do gestor responsável pelo convênio pelo não cumprimento das obrigações assumidas na celebração do mesmo, quanto ao aspecto contábil e ﬁnanceiro, pela não apresentação de
todos os documentos exigidos na prestação de contas e
despesas efetuadas sem documentos comprobatórios.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Nesse sentido, restou conﬁgurada a IDENTIFICAÇÃO DO
RESPONSÁVEL pelo não cumprimento dessas obrigações, do Sr. EDSON HENRIQUE PEREIRA, ex prefeito de
Barra de São Francisco.

Conselheiro Relator
VOTO VOGAL
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Trata-se de Tomada de Contas levada a efeito pela Secretaria de Estado da Educação – SEDU, referente ao Convênio 001/2003, celebrado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da
Educação – SEDU e o Município de Barra de São Francisco-ES, cujo objeto é a manutenção do Programa de
Transporte Escolar dos alunos da zona rural da Educa-

Ainda, nos termos do relatório apresentado pela Comissão Permanente de Tomada de Contas, a ausência de documentos que comprovam a realização de despesas enseja a possibilidade de ressarcimento, aos cofres públicos, dos valores transferidos por força do Convênio nº.
001/2003, na aquisição de bens, produtos ou serviços.
Tal carência inviabiliza, sobremaneira, a possibilidade de
confrontação do montante aplicado com a existência/rewww.tce.es.gov.br

alização dos bens, produtos ou serviços descritos como
adquiridos/realizados.
Desta feita, e com base na documentação encaminhada
pela própria Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, quando da realização do procedimento de prestação de contas do referido convênio, houve dano ao Erário quantiﬁcado em R$ 298.954,30 (duzentos e noventa
e oito mil, novecentos e cinqüenta e quatro reais e trinta
centavos), referente às despesas efetuadas sem a devida
apresentação dos documentos comprobatórios.
Extrai-se do Histórico de Receitas e Despesas do Convênio nº 001/03 (ﬂs. 16 do proc TC 3254/11) que este valor
de R$ 298.954,30 foi obtido da diferença entre o valor
total das receitas repassadas, R$ 798.872,00 (setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais) mais os rendimentos de aplicação ﬁnanceira, no valor de R$ 1.545,07 (hum mil, quinhentos e quarenta e
cinco reais e sete centavos), resultando no montante de
R$ 800.417,07 (oitocentos mil, quatrocentos e dezessete reais e sete centavos, ﬂs 16 do proc TC 3254/11 – Histórico de Receitas e Despesas do Convênio) e o valor das
despesas comprovadas, num total de R$ 607.258,36 (ﬂs.
24/25 do proc TC 3254/11- Relação de pagamentos efetuados com documentos comprobatórios das despesas).
Insta frisar que este montante, convertido para Valores
Referenciais do Tesouro Estadual (VRTE’s em 2011) alcança o total de 141.570,44 VRTE’s, passíveis de ressarcimento aos cofres públicos, conforme se extrai da homologação do resultado da Tomada de Contas (ﬂs. 27 do
proc TC 3254/11)
Destarte, como resultado da Tomada de Contas, determinou-se a QUANTIFICAÇÃO DO DANO no valor de R$
298.954,30 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos
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e cinqüenta e quatro reais e trinta centavos), correspondente a 141.570,44 VRTE’s.
2 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, sugerimos ao Plenário desta Corte de
Contas para que, com fundamento nos artigos 162 da
Resolução TC nº 182/02, proceda a CITAÇÃO do Sr. Edson Henrique Pereira para apresentar as justiﬁcativas
referentes ao dano causado ao erário no valor de R$
298.954,30 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos e cinqüenta e quatro reais e trinta centavos), extraído do Relatório de Tomada de Contas do Convênio nº
001/2003 (ﬂs. 16 – Histórico de Receitas e Despesas do
Convênio e ﬂs. 24/25 – Relação de pagamentos efetuados com documentos comprobatórios das despesas proc TC 3254/2011), devendo a cópia integral do Relatório de Tomada de Contas nº 05/11 (ﬂs. 16/24 do proc
TC 3254/11) acompanhar do ato de citação, a ﬁm de assegurar o exercício da ampla defesa e do contraditório,
ressaltando-se a possibilidade de imposição de ressarcimento de valores aos cofres públicos.
Materializados e conﬁrmadas nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva 1043/2013 e do Parecer Ministerial
3017/2018, entretanto deixaram-se esvair o tempo e
perdeu-se a capacidade sancionatória deste tribunal por
força do Art. 71 da Lei Complementar 621/2012, prescrição aferida pelo Ministério Público de Contas, ressalvada
a manutenção da capacidade da atuação ﬁscalizadora do
Tribunal de Contas para veriﬁcação da ocorrência de prejuízo ao erário e adoção de medidas corretivas por força
do parágrafo 5º, do Art. 71 da referida lei.
A leitura das peças informadoras do processo, especialmente a Instrução Técnica Inicial 1035/2011, a Instrução Técnica Conclusiva 1043/2013, os Pareceres Minis-

terial 2262/2013 e 3017/2018 e a revelia aplicada a Edson Henrique Pereira, em razão do não atendimento ao
Termo de Citação nº 1649/2012, permitem aﬁrmar categoricamente que foram observados rigorosamente as
orientações gerais da época no rito processual, qual sejam: estavam de acordo com as interpretações e especiﬁcações contidas em instrumento normativos deste Tribunal, na incontestável jurisprudência e na prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público, em perfeita sintonia com o art. 24 do Decreto Lei
4.657/1942 da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro, incluído pela Lei 13.655/2018.
Conquanto hodiernamente este Tribunal aplique matriz
de responsabilidade mais abrangente do que aquela praticada na época dos fatos objeto desta Tomada de Contas, isso não invalida a materialidade, a identiﬁcação do
responsável e o reconhecimento da conduta dos gestor,
qualiﬁcada na omissão de praticar um ato quando havia
um dever jurídico de fazê-lo, em ﬂagrante violação ao
seu dever legal de ﬁscalizar, executar e autorizar pagamentos referente ao convênio ﬁrmado com o Estado do
Espírito Santo.
De fato, ao ocupar cargos de direção na administração
pública, seja agente político ou estritamente administrativo, assumem-se atribuições inerentes àquela atividade, numa cadeia de comando, hierarquizada e com segregação de funções, tal qual o modelo lógico-funcional
de matriz weberiano, numa estrutura piramidal onde as
responsabilidades são sedimentadas em cada nível, não
eximindo os superiores de atos praticados nos níveis inferiores.
Essa percepção ﬁca evidente quando retratada a estrutura remuneratória e o status dentro das organizações,
www.tce.es.gov.br

associados, necessariamente à responsabilidade no
exercício de cargos e funções dentro das organizações.
Assim, na administração pública, e por analogia a todo
modelo de administração, seja de natureza pública ou
privada, o corpo diretivo é responsável pelas ações cometidas por aqueles sujeitos à sua subordinação sem
que isso conﬁgure o enquadramento no conceito jurídico de responsabilidade objetiva mas decorre da ação ou
omissão do sujeito, capaz de alterar o resultado da organização ou sua inépcia para ocupar o cargo.
Não se pode considerar a atuação do responsável como
uma mera formalidade ou como ato de cunho gerencial
impassível de apuração por parte deste Tribunal, uma
vez que sua conduta expressa concordância com as análises e práticas de seus subordinados, qualiﬁcada como
culpa in eligendo e que tinha o dever de supervisionar,
qualiﬁcada como culpa in vigilando, chancela sem a qual
as irregularidades não poderiam ter ocorrido.
Entendo, nessa linha, que eventual deﬁciência na matriz
de responsabilidade não constitui óbice ao julgamento
do processo, eis que à luz das teorias que regulam a responsabilidade nos processos de contas, estão presentes
o nexo de causalidade entre a conduta dos responsável
devidamente citado e o dano causado, consoante entendimento do Tribunal de Contas da União:
Acórdão 1337/2017 – Plenário, Rel. Ana Arraes
Não há necessidade de chamamento, no processo de
controle externo, de todos os corresponsáveis por débito perante o erário, uma vez que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns dos
devedores o pagamento da integralidade da dívida.
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Acórdão 2825/2017 – Primeira Câmara, Rel. Walton
Alencar Rodrigues
Eventual ausência de chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nulidade processual, não obstando, portanto, a imputação do débito ao
agente devidamente citado, o qual, querendo, poderá
requerer em juízo ressarcimento pessoal por meio de
ação regressiva.
Acórdão 2591/2016 – Plenário, Rel. Benjamin Zymler
O instituto da solidariedade passiva constitui benefício
legal erigido em favor do credor, razão pela qual eventual ausência do chamamento de outros responsáveis
solidários pelo TCU não constitui nulidade processual,
não obstando, portanto, a imputação de débito ao agente devidamente citado, o qual, querendo, poderá reaver
em juízo eventual ressarcimento pessoal por meio de
ação regressiva.
Acórdão 10468/2016 – Segunda Câmara, Rel. Raimundo
Carreiro
Não há óbice à atribuição de responsabilidade pelo débito a apenas um dos devedores solidários, uma vez que
a solidariedade passiva constitui benefício do credor. Caso queira, o responsável pode cobrar dos outros devedores a dívida que lhe foi atribuída, pelos meios jurídicos disponíveis, no âmbito da ação de execução de título extrajudicial.
Acórdão 5375/2016 – Primeira Câmara, Rel. José Múcio
Monteiro
A solidariedade passiva constitui benefício do credor,
que pode exigir de um ou de todos os devedores a integralidade da dívida. A ausência de citação de pretensos
terceiros solidários não obsta o regular prosseguimento

do feito no TCU.
Acórdão 5274/2010 – Primeira Câmara, Rel. Augusto
Nardes
Na responsabilidade solidária, o litisconsórcio, acaso
existente, seria simples, haja vista que a decisão não precisaria ser idêntica para os litisconsortes; e seria facultativo, visto que não precisaria ser formalizado para que a
relação processual tivesse validade. A solidariedade passiva é direito que assiste ao TCU, cabendo a este a sua
utilização ou não, na forma do art. 12, inciso I, da Lei Orgânica do TCU.
Nesse sentido, resta insoﬁsmável que o prefeito municipal ﬁrmou o instrumento de convênio e assumiu a
responsabilidade na sua execução. Sua conduta revela
omissão de praticar um ato quando havia um dever jurídico de fazê-lo e a evidente inobservância de um dever
de cuidado objetivo imposto aos ocupantes dos cargos
de gestão, em ﬂagrante violação de leis e regulamentos,
levaram a efetivação de dano ao erário assim discriminados, conforme transcrição da ITC 1043/2013:
A presente irregularidade refere-se à ausência de documentos que comprovam a realização de despesas decorrentes do Convênio 001/2003.
A Secretaria de Estado da Educação ﬁrmou convênio
com a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,
cujo objeto era a manutenção do programa de transporte escolar dos alunos da zona rural da educação básica
da rede estadual de ensino no exercício de 2003.
O total de recursos repassados por meio do Convênio
001/2003 foi de R$ 798.872,00.
Após a análise da prestação de contas, pelo setor competente da SEDU, constataram-se várias irregularidades
www.tce.es.gov.br

relativas aos procedimentos de contratação dos serviços, sendo o gestor responsável notiﬁcado para regularizá-las.
Foram apontadas as seguintes pendências:
Relatório Técnico Administrativo ﬁnanceiro.
Processo licitatório completo (Publicações, Edital, Propostas, Atas, Homologação, e Contratos) que deram origem aos pagamentos das notas ﬁscais n°s 0019, 0058 e
0020.
Atestar o recebimento dos materiais/serviços de todas
as notas ﬁscais do processo.
Os valores das notas ﬁscais abaixo, do Posto Alvorada Ltda., não conferem com os relacionados na Relação de
Pagamentos Efetuados e são inferiores, também, aos
cheques emitidos:
NF n°

VALOR NF R$

5515
5513
5542
5601

1.214,20
622,60
15.322,97
14.051,59

VALOR CHEQUE E
RELAÇÃO R$
13.506,19
10.997,61
16.597,81
15.367,50

Cópias autenticadas e recibadas pelo fornecedor das notas ﬁscais n°5: 15387, 0019, 005515, 005513, 000058,
15768, 005542, 0711, 4636, 05601, 0020.
Identiﬁcar os veículos em que foram aplicados os materiais, através das notas ﬁscais abaixo (tipo veículo/placa):
5515, 5513, 5542, 0711 e 5601.
O Decreto 3.426 - N, Art. 4°, inciso d, parágrafo único diz:
“A prestação de serviços ou a execução de pequenas
obras, por Pessoa Física, deve ser comprovada através
de recibo do qual conste o n° do CPF, data, n° da carteira
de identidade civil (ou proﬁssional, citando-se, neste caSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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so, a entidade de classe a que é vinculado) e a assinatura do responsável, bem como o visto ou assinatura e carimbo do Chefe da repartição ou órgão que autorizou a
despesa, registrando-se o valor total, os descontos previdenciários e ﬁscais e o valor líquido pago”.
Solicitamos adequar os recibos de pagamentos dos motoristas ao Decreto 3.426 — N.
No processo licitatório para contratação de serviços de
transporte escolar a empresa ganhadora do certame
não apresentou proposta (não cotou) para vários itens,
e nem justiﬁcou.
Os relatórios para atestação dos serviços, não possuem
identiﬁcação do servidor credenciado para tal, e ausência de carimbo do Secretário de Educação.
Na documentação referente a Termos Aditivos, houve
contratação de empresas, sem cumprir nenhum procedimento licitatório, já que os valores direcionam para este processo como rege a Lei 8.666/93, justiﬁcar.
O Contrato 43/2003 foi sublocado - Qual critério usado
para isso, justiﬁcar.
Empresa Transvel e Transp. Veneciana Ltda.
Falta assinatura da empresa, contrato não está registrado em cartório e nem autenticado.
Cópias autenticadas dos comprovantes dos recolhimentos dos tributos e/ou contribuições (INSS, ISS e IRPF)
Empresa: Certiﬁcado de registro das empresas e Termo
de Autorização dos veículos junto ao DETRAN — ES.
Autônomo:
Termo de autorização dos veículos, junto ao DETRAN.
Condutor dos veículos deverá preencher os seguintes requisitos:

Ter idade superior a 21 anos.

art. 70, da Constituição Estadual.

Ser habilitado em categoria D.

O objetivo da prestação de contas é demonstrar a correta aplicação dos recursos transferidos.

Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os
12 últimos meses.
Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.
Relatório de atestação do transporte escolar - falta identiﬁcação do servidor credenciado, quantidade de Km rodado.
Contudo o Sr. Edson Henrique Pereira não atendeu às diversas Notiﬁcações (OF/SEDU/CG/Nº 1697, OF/SEDU/
SEAD/Nº 148 e OF/SEDU/SEAD/Nº 75) sendo, então, instaurada a Tomada de Contas, nos termos da Portaria SEDU nº 681-S, de 01 de junho de 2011.
A Comissão Permanente de Tomada de Contas, em
seu Relatório de Tomada de Contas nº 05/2011, de
28/07/11 (ﬂs.16/23), concluiu pela ocorrência de dano
ao erário, da ordem de R$ 298.954,30 em valores corrigidos até o exercício de 2011 (ﬂs. 65 do processo SEDU
53606280) equivalentes a 141.570,44 VRTE, em decorrência do não cumprimento das obrigações assumidas
na celebração do Convênio 001/2003, quanto ao aspecto contábil e ﬁnanceiro, pela não apresentação de todos
os documentos exigidos na prestação de contas e despesas efetuadas sem documentos comprobatórios.
A Prestação de Contas é obrigatória para qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens
e valores públicos pelos quais o Estado ou os Municípios
respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações
de natureza pecuniária, conforme disposto no § único,
www.tce.es.gov.br

Conforme letra “a”, do item II da cláusula segunda do
Convênio 001/2003, o Município convenente se obriga
a:
“aplicar os recursos ﬁnanceiros, exclusivamente para
atender as despesas constantes do Plano de Trabalho
que integra este Convênio, independente de transcrição,
bem como prestar contas dos recursos recebidos no prazo estabelecido neste instrumento e/ou alterações.”(grifo nosso)
No presente caso, constata-se que, mesmo após inúmeras oportunidades para regularização da prestação
de contas, o gestor responsável não apresentou a documentação necessária para comprovar nos autos a efetiva
aplicação dos recursos destinados e vinculados ao objeto do Convênio 001/2003.
Nesse sentido cita-se:
A omissão no dever de prestar contas viola princípio
fundamental da República, constitui ato de improbidade administrativa e crime de responsabilidade e faz nascer à presunção de desvio dos recursos. (Acórdão TCU nº
1.928/2005 – Segunda Câmara, Relator Ministro Walton
Alencar Rodrigues).
1 — Os dados constantes dos autos não deixam dúvidas
quanto à omissão do responsável no dever de prestar
contas dos recursos federais recebidos, bem como sua
revelia em relação à citação promovida por este Tribunal.
2 — Desta forma, concordo com a proposta de encaminhamento da unidade técnica, no sentido do julgamenSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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to pela irregularidade das contas, com imputação de débito no valor total do repasse, além da aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, proposta pelo MP/
TCU.
3 — Entendo também cabível o envio de cópia da documentação pertinente ao
Ministério Público da União, para ajuizamento das ações
que entender cabíveis em face do disposto no art. 209,
§ 6°, in ﬁne, do Regimento Interno.( TCU — AC 045808/07, Sessão 20/03/2007 — Classe II — Relator: Ministro Augusto Sherman Cavalcanti).
Destaca-se que cabe ao gestor responsável o ônus de
comprovar a boa e regular aplicação dos recursos transferidos, como bem descreve o Exmo. Ministro do Tribunal de Contas da União, Sr. Adylson Motta, em seu voto
proferido nos autos do processo TC 929.531/1998, conforme trecho transcrito a seguir:
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. (Grifo nosso)
Portanto, se o gestor tem o dever constitucional de prestar contas, ao ser chamado para esclarecer os gastos efetuados, ganha a oportunidade de apresentar todos os
documentos comprobatórios que evidenciem o interesse público e a transparência na gestão da coisa pública,
o que, frisa-se, não foi demonstrado no presente caso.
Destaca-se que o inciso I do §3º do artigo 53 c/c artigo 54, inciso II, alínea “b”, ambos do Decreto Estadual
nº2737/2011 determina a inscrição de inadimplência do
respectivo ente no SIAFEM quando não aprovada a prestação de contas, sendo esta inscrição fator restritivo a
novas transferências de recursos ﬁnanceiros oriundos do
Orçamento do Estado mediante convênios. Contudo, a
SEDU não procedeu à inscrição da Prefeitura Municipal
de São Mateus como inadimplente no SIAFEM.
Pelo exposto, considerando que o gestor responsável
não apresentou qualquer justiﬁcativa para as irregularidades apontadas e que, conforme Relatório de Tomada de Contas nº 05/2011, de 28/07/11 (ﬂs.16/23), houve dano ao erário decorrente da não comprovação das
despesas efetuadas por meio dos recursos repassados
através do Convênio 001/2003, opina-se pela manutenção da irregularidade, devendo ser ressarcido aos cofres do Município de Barra de São Francisco o valor de
R$ 298.954,30 em valores corrigidos até o exercício de
2011 (ﬂs. 65 do processo SEDU 53606280) equivalentes
a 141.570,44 VRTE.
3 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADES
3.1 Levando em conta as análises aqui procedidas e as
motivações adotadas, conclui-se pela permanência das
www.tce.es.gov.br

irregularidades analisadas no item 2 desta ITC.
3.2 POR TODO O EXPOSTO, e diante do preceituado no
art. 79, inciso III, da Res. TC 182/02, concluímos opinando pela Irregularidade dos atos praticados pelos senhor
Edson Henrique Pereira, Prefeito Municipal de Barra de
São Francisco à época, tendo em vista o cometimento de
infração que causou injustiﬁcável prejuízo ao erário municipal, presentiﬁcada no item 2 desta ITC, conforme disposto na alínea “e” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/12.
3.3 Em razão do cometimento de infração que causou injustiﬁcável prejuízo ao erário municipal, conforme explanado no item 2, desta Instrução Técnica Conclusiva, o senhor Edson Henrique Pereira, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco à época está sujeito ao ressarcimento aos cofres do Município de Barra de São Francisco no
valor de R$ 298.954,30 em valores corrigidos até o exercício de 2011 (ﬂs. 65 do processo SEDU 53606280) equivalentes a 141.570,44 VRTE.
3.4 Sugere-se, ainda, aplicação de sanção pecuniária ao
responsável, a ser dosada em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Complementar 32/93, por se tratar de pretensão punitiva;
3.5 Tendo em vista que a Secretaria de Estado da Educação – SEDU não efetuou a inscrição de inadimplência da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco no
SIAFEM, conforme determina o inciso I do §3º do artigo
53 c/c artigo 54, inciso II, alínea “b”, ambos do Decreto
2737/2011, sugere-se ao Plenário desta Corte de Contas
que determine, com fundamento no inciso VI do artigo
87 da Lei Complementar 621/2012, que a SEDU proceda
à referida inscrição no SIAFEM.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Assim, entendo que a Instrução Técnica Conclusiva
1043/2013 e a Manifestação Ministerial 3017/2018, trazem elementos probatórios e autoria da irregularidade
e, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acordão 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 da 2ª Câmara, ante as razões
acima expostas em:
Converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada de contas especial em face da existência de dano.
Decretar a prescrição da pretensão punitiva com fulcro
no art. 71.
Julgar irregulares as contas de Edson Henrique Pereira,
Ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco com supedâneo na alínea “e” do inciso III do artigo 84 da Lei
Complementar 621/12 e determinar o ressarcimento
aos cofres do Município de Barra de São Francisco do valor de R$ 298.954,30 em valores corrigidos até o exercício de 2011 (ﬂs. 65 do processo SEDU 53606280) equivalentes a 141.570,44 VRTE com fulcro no inciso V do artigo 87 da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 89 da
mesma Lei.
À SGS para as comunicações processuais.
Transitado em julgado, arquivem-se.

razões acima expostas em:
1.1 DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, nos termos do artigo 71 da Lei Complementar
nº 621/2012.
1.2 EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO com fundamento o §4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo determinando o seu ARQUIVAMENTO, também por medida de racionalização administrativa e economia processual em relação aos seguintes indícios de irregularidade,
mantidos na ITC 6467/2011.
1.3 RECOMENDAR a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU que quando da ﬁrmação de Convênio
com entidades públicas, promova o necessário acompanhamento, controle e avaliação da execução de convênios, fazendo cumprir o artigo 116, incisos I, II e III do §
3º da Lei 8.666/93, que estipula a retenção de parcelas
do convênio até o saneamento das impropriedades detectadas quando da prestação de contas dos valores repassados.
1.4 NOTIFICAR ao Sr. EDSON DUTRA TEIXEIRA – Prefeito Municipal, na forma do artigo 358, inciso III da Resolução TC n° 261/2013.

1. ACÓRDÃO TC- 1014/2018 – SEGUNDA CÂMARA

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.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as

1.6 Após o trânsito em julgado, sejam os Processos
24073008, 24259381, 25441574 e 53606280 oriundos
da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, desanexa-

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição

www.tce.es.gov.br

do deste e devolvido à origem, visando à preservação da
memória daquele órgão, com posterior arquivamento
destes autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o conselheiro
em substituição João Luiz Cotta Lovatti que votou por
converter em Tomada de Contas Especial, reconhecer a
prescrição, julgar irregulares as contas e imputar ressarcimento de 141.570 VRTE.
3. Data da Sessão: 08/08/2018 - 26ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator)
e Domingos Augusto Taufner
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 21/11/2018
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1658/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Processo: 02887/2017-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Denunciante: CARLOS RUBENS DA SILVA
Responsável: CLEMILDA CAMPOS BARROS, ORLANDO
AMARO HARTVIG, ADMILSON RIBEIRO BRUM, ALENCAR
MARIM
DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE
SÃO FRANCISCO – DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO
DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – APURAÇÃO EM
AUTOS APARTADOS – ARQUIVAR DENÚNCIA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO
Tratam-se os autos de Denúncia formulada por pessoa
física, ex-vereador do Município de Barra de São Francisco, dando conta de supostas ilegalidades relacionadas
com a falta de controle de ponto de servidores e a existência de “funcionário fantasma” nos quadros da Prefeitura em questão.
O presente feito foi autuado em 10/05/2017, e em seguida encaminhado à área técnica competente para a
devida instrução. Por meio da Instrução Técnica Inicial
635/2017-6 (peça 07), a SecexPrevidência sugeriu em
sua proposta de encaminhamento o recebimento da
presente representação em parte, somente em relação
ao item – Ausência de Controle de Ponto: Pagamento Irregular; e o não recebimento da representação no tocante aos demais fatos relatados pelo denunciante, por

ausência de pressuposto legal; opinou também pela conversão do feito em Tomada de Contas Especial; e por ﬁm,
pela citação da Secretária Municipal de Administração
(01/01/2013 a 31/12/2014), Sra. Clemilda Campos Barros, do Controlador Geral (01/11/2013 a 31/12/2014),
Sr. Orlando Amaro Hartwig e do Assessor de Relações
Públicas (01/01/2013 a 31/12/2014) Sr. Admilson Ribeiro Brum.
Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas,
o procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se, por meio de parecer, corroborando
integralmente com a proposta técnica consubstanciada
na Instrução Técnica Inicial supramencionada.

corrente de ausência de controle de ponto no Poder Executivo daquele município.
A área técnica novamente se pronunciou por meio da
Manifestação Técnica 483/2018-8 (peça 25), tendo em
vista que o prazo para encaminhamento do processo de
contas expirou-se, sem que o responsável o enviasse,
concluindo, dessa forma, pela notiﬁcação do Sr. Alencar
Marim para envio da documentação referente à conclusão da Tomada de Contas, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 16 da IN 32/2014, o que fora efetivado
por meio da DECISÃO SEGEX 356/2018-8 (peça 28), que
concedendo-lhe o prazo de trinta dias improrrogáveis
para o cumprimento da obrigação que lhe fora imposta.

Conforme se depreende da DECISÃO 4054/2017-1 (peça 16), o relator à época, divergindo em parte da sugestão técnica e ministerial, entendendo que a questão posta na denúncia exigirá um grau razoável de informações,
obtidas e processadas num custoso sistema processual
deste tribunal, tratadas remotamente no tempo e no espaço quando poderia ser realizada com celeridade por
meio de procedimento administrativo local, determinou
a instauração de Tomada de Contas Especial, ao Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, nos termos do art.
7º da IN 32/2014, com objetivo de apurar os fatos, identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e obter o respectivo ressarcimento, no prazo de 90 (noventa) dias, a
partir da regular instauração.

Após, vieram-me os autos para ciência e providências,
tendo em vista que o vencimento para o atendimento da
DECISÃO SEGEX 356/2018-8, se deu em 10/08/2018 e o
Sr. Alencar Marim permaneceu inerte.

Em resposta a determinação, o Prefeito Municipal de
Barra de São Francisco, Sr. Alencar Marim encaminhou
cópia da PORTARIA Nº 200/2017, datada de 11 de dezembro de 2017, comunicando a instauração da Tomada
de Contas para apuração da irregularidade indicada nos
presentes autos, qual seja: suposto dano ao erário de-

Analisando, pois, que o responsável ainda não havia solicitado prorrogação de prazo, o que lhe é facultado pelo parágrafo único do artigo 14 da IN 32/20141, DEFERI a dilação do prazo, por mais 60 (sessenta) dias, advertindo, contudo, que o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em sanção de multa prevista no art.

www.tce.es.gov.br

Veriﬁcando petição Intercorrente (peça 35), protocolizado em 21/09/2018 em nome do Sr. Alencar Marim,
por meio do qual solicitou a prorrogação do prazo por
60 (sessenta) dias, para ﬁnalização dos trabalhos deﬂagrados na Tomada de Contas Especial instaurada, alegando, entre outros motivos, que o Município de Barra de
São Francisco passa por profundo ajuste administrativo,
ﬁnanceiro e orçamentário para o ﬁm de cumprir as exigências constitucionais e os imperativos da LRF, especialmente no que se refere a despesa com pessoal.

Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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135 da Lei Complementar 621/2012, c/c o art. 16 da IN
32/2014.
Considerando despacho da Secretaria Geral das Sessões
(evento 39), informando que os presentes autos se tratam de processo de ﬁscalização – Denúncia, e que os
documentos relativos à Tomada de Contas Especial determinada pelo relator à época, por meio da Decisão
04054/2017-1 estão sendo tratados neste processo, vez
que não fora autuado autos apartados para a análise do
caso, encaminhei os presentes autos ao competente órgão ministerial para manifestação.
Assim, por meio de parecer, o Procurador de Contas, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se entendendo pela possibilidade de autuação em apartado da
Tomada de Contas Especial, com fulcro no art. 281 e art.
282 do Regimento Interno.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Pois bem. Após análise acurada dos autos, avalio a necessidade de regularização da presente demanda, referente à autuação do processo de Tomada de Contas Especial, determinada pelo relator à época, visando assegurar a observância dos princípios da celeridade e da eﬁciência.
No que tange ao prosseguimento dos presentes autos,
avalio que a sua admissibilidade já fora analisada pelo
relator que me antecedera, quando determinou a instauração de Tomada de Contas Especial para apuração
do indício de irregularidade referente apenas ao item
III.1 da Instrução Técnica Inicial 635/2017, que trata da
“Ausência de Controle de Ponto: Liquidação Irregular da
Despesa”, que fora o único, que preenchera os requisi-

tos de admissibilidade, tendo a equipe técnica proposto
o recebimento parcial da presente denúncia, o que fora
acatado pelo então relator, conforme se depreende da
leitura de seu voto.

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:

Constato, por oportuno, a necessidade de apartar os documentos relacionados à Tomada de Contas Especial em
questão, para que seja devidamente processada em autos próprios para o seu regular prosseguimento.

1.1. Autuar processo referente a Tomada de Contas Especial do Município de Barra de São Francisco, extraindo-se cópias da documentação constante no evento 15
em diante, para comporem os novos autos, encaminhando-se, posteriormente à Secretaria Geral das Sessões para aguardar o prazo concedido ao responsável,
Sr. Alencar Marim, atual Prefeito Municipal de Barra de
São Francisco;

Considerando, pois, a norma insculpida no §4º do art.
249 do Regimento Interno desta Casa, a qual postula que
a relatoria dos processos é ﬁxada de acordo com a data
de autuação do processo no Tribunal, ainda que os fatos
narrados antecedem ao biênio vigente, averiguo que em
sendo autuado processo relativo à Tomada de Contas Especial do Município de Barra de São Francisco, a relatoria
do mesmo não competirá a este conselheiro.
Dessa forma, destaco, por oportuno, que a única decisão
efetivada por este relator não possui conteúdo capaz de
macular o ato decisório a que se destina o processo de
contas em referência, razão pela qual não veriﬁco a ocorrência de nulidade, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).
Nessa linha, entendo que se encontram devidamente
delineados os elementos informativos para o saneamento da ordem processual, de modo a permitir o regular
processamento dos presentes autos.
Assim sendo, ante todo o exposto, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br

1.2. Cientiﬁcar o responsável da presente decisão;
1.3 Arquivar os autos, na forma do art. 176, §3°, I do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/11/2018 - 39ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Secretária-adjunta das sessões

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO

ACÓRDÃO TC- 1105/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 01664/2018-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMAB - Prefeitura Municipal de Águia Branca
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: JOAO BATISTA REGATTIERI, MARCOS DE JESUS OLIVEIRA
Representante: CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E
EDITORA LTDA - EPP
Procuradores: MARCOS ROBERTO MIORIM JORGE
(CPF: 109.228.598-92), RUI GOMES DE ABREU (CPF:
289.572.291-91), SANDER PINTO LOUREIRO (CPF:
941.329.761-49), JOSE MARCOS GUIGUER JARDIM
(CPF: 418.812.208-00), MARCELO ANTONIO DE MORAES (CPF: 120.685.448-06), ANDRE DE SOUZA MELO
(CPF: 139.348.658-44), FRANCIELLY GONCALVES PORTO
(CPF: 386.782.698-63), MARCOS ANTONIO ENGLER JUNIOR (CPF: 411.676.308-07), PATRICIA DE SOUZA ENGLER (CPF: 343.904.068-25), ARIANA GIZIELLE DA SILVA
FERREIRA (CPF: 363.316.078-70), PRISCILA MACHADO
PORTO PINTO (OAB: 348661-SP), CARLOS EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA (OAB: 268879-SP), RONALDO CARLOS PAVAO (OAB: 213986-SP), ELIZANDRO DE CARVALHO
(OAB: 194835-SP)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÁGUIA BRANCA – PREGÃO PRESENCIAL 01/2018 –
CONHECER – PROCEDÊNCIA – MULTA - ARQUIVAR.

Tratam os autos de Representação com pedido de medida cautelar inaudita altera parte, recebida pela Ouvidoria deste Tribunal, proposta pela empresa Convênios
Card Administradora e Editora Ltda., em face da Prefeitura Municipal de Águia Branca/ES, relatando supostas
irregularidades no Pregão Presencial 01/2018, cujo edital objetivara a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, através do sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com
chip ou cartão com tarja magnética, com disponibilidade de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Águia Branca
e Fundo Municipal de Saúde.
Em síntese, alega (evento nº 02) a representante que:
O edital, objeto da presente ação, contém exigências
que merecem ser alteradas, para que não ocorra uma alteração nos valores dos lances, em razão do elevado custo de manutenção.

mo: Aracruz (3); Barra de São Francisco (3); Cachoeiro de
Itapemirim (5); Cariacica (7), Colatina (5); Guarapari (5);
Linhares (5); Nova Venécia (3); São Mateus (5); Serra (8);
Viana (3); Vila Velha (8) e Vitoria (7).
Através de Despacho 3430/2018-1(evento 09), o Conselheiro Ouvidor encaminhou mensagem ao Gabinete da Presidência (GAP), que por meio de Despacho
03690/2018-9 (evento 10), encaminhou ao Gabinete
deste Relator.
Por meio de Despacho sob o nº 03707/2018-1(evento
11), foram os autos encaminhados para providencias à
Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações não especializadas – SecexMeios.
Ato contínuo, em Manifestação Técnica 00078/20186 (evento 12), a SecexMeios manifestou e opinou pela:
1) autuação do presente expediente 2) extração de cópias digitais dos documentos integrantes do Processo TC
977/2018-1 3) conhecimento da representação; 4) indeferimento da cautelar; 5) oitiva dos Responsáveis para se
manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Impugna o representante o TERMO DE REFERÊNCIA, e
requer sua retiﬁcação no que tange a quantidade mínima de postos de abastecimento por município no Espírito Santo, respeitados assim o binômio proporcionalidade-necessidade.

Através de Despacho 06354/2018-1 (evento 13), fora dado ciência ao conselheiro relator da Manifestação Técnica 78/2018 (evento 12), que logo após ciência, por meio
de Despacho 07018/2018-7 (evento 14), encaminhou os
autos ao Núcleo de Controle de Documentos - NCD, para cumprimento do disposto em Manifestação Técnica.
Em resposta, o NCD, em Despacho 08843/2018-9 (evento 17) informou o cumprimento do determinado.

Aduz que a quantidade mínima de estabelecimentos
constantes no edital, extrapola a circunstância relevante
do objeto contratado, assim como, é indevida a exigência de uma rede numerosa em diversos municípios, co-

Após, em Decisão 00577/2018-5 (evento 20), fora decidido: 1) Conhecer da presente Representação; 2) Indeferir Medida Cautelar; 3) determinar que os autos prossigam sob o rito ordinário; 4) determinar a oitiva dos res-

Assim:
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ponsáveis para Manifestação no prazo de 10 dias; 5) dar
ciência ao Representante.
Devidamente notiﬁcados, conforme eventos 21, 22, 24,
26 os Representados manifestaram-se (evento 25) e requereram: 1) fosse afastada as supostas irregularidades
no Pregão Presencial 01/2018; 2) em caso de acolhimento do alegado, fosse indicada possíveis irregularidades a
serem sanadas, com a consequente abertura de prazo
para nova manifestação e justiﬁcativa.
Em seguida, a Secretaria Geral das Sessões mediante o
Despacho 14388/2018 (evento 27) encaminhou os autos
a este Gabinete para ciência e providência, sendo remetido na sequência à SecexMeios para manifestação técnica (evento 28).
Ato contínuo, em Instrução Técnica Inicial 00226/2018-4,
a SecexMeios concluiu que houve prejuízo a competitividade do certame, em razão de exigência indevida contida no edital. Em razão disso, em respeito ao contraditório e ampla defesa, determinou a citação dos responsáveis indicados.

conhecer a Procedência da presente Representação, face a irregularidade em razão de cláusula restritiva indevida em edital de licitação; 2) rejeitar as alegações de defesa do Sr. João Batista Regattieri, com aplicação de multa
prevista os arts. 95, II c/c 135, II da LC n. 621/2012; 3) rejeitar as alegações de defesa do Sr. Marcos de Jesus Oliveira, com aplicação de multa prevista os arts. 95, II c/c
135, II da LC n. 621/2012;
Ato contínuo, conforme determinado em Despacho
26553/2018-2 (evento nº 46) os autos seguiram para o
Ministério Público de Contas, que em manifestação do
Procurador Luís Henrique Anastácio Da Silva, elaborou
Parecer Ministerial (evento nº 48) anuindo ao entendimento técnico.
É o Relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre destacar que conforme aduz o artigo 186, do Regimento Interno desta Corte, que “aplicam-se às representações previstas nesta subseção, no que
couber, as normas relativas à Denúncia”.

Devidamente citados, conforme eventos 32 e 35, as partes apresentaram defesa/justiﬁcativa (evento 40-41),
requerendo: 1) o arquivamento do presente processo,
afastando a irregularidade levantada; 2) caso não acatada as justiﬁcativas apresentadas, fosse indicada irregularidade a ser sanada, assim como, fosse concedido as partes prazo para apresentarem novas justiﬁcativas.

Sendo assim, em análise aos autos e observando o disposto nos artigos 184 e 177 reconheço que estão presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade
da Representação, e decido por ratiﬁcar o recebimento
da presente.

Por meio de Despacho 24650/2018-8, o presente processo foi encaminhado à SecexMeios, para manifestação.

Aduz os responsáveis que o representante não possui legitimidade ativa para propor a presente Representação,
eis que não apresentou impugnação administrativa, impossibilitando assim que o Município revisasse e reconsiderasse o item do edital impugnado. Alegou, ainda, que

Como consequência, por meio de Instrução Técnica Conclusiva 01988/2018-6, a SecexMeios, opinou por: 1) Re-

Posto isto, passo a análise da preliminar suscitada;
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
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nos termos do CPC, a legitimidade é um dos pressupostos da representação.
Em resposta ao que fora suscitado, a Equipe Técnica afastou a ilegitimidade, pois nos termos da Lei Orgânica LC
621/2013, a prévia impugnação do edital, não é pressuposto para a propositura da ação. Ainda assim, é possível aferir que o representante realizou a referida impugnação em processo administrativo do ente, conforme se
veriﬁca do documento constante do evento 15, ﬂs. 146152, desse processo eletrônico.
Inicialmente, cumpre destacar que a esta Corte, aplicam-se normas próprias aos seus procedimentos, sendo
o CPC, nos termos do art. 69, caput e o art. 70 da LOTCEES, a última ratio, aplicável apenas quando as leis, o regimentos interno e as instruções normativas forem omissas.
Assim, no que tange ao processo de Representação, este é regulado em seção e capítulo próprio na Resolução
LC 261/2013 e na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo - LC 621/2012, e como resta devidamente comprovado pela Equipe Técnica, o processo
TC 1664/2018-8 respeitou todas as formas e fases das
respectivas normas quanto à Representação, não assistindo razão para se falar em ilegitimidade da empresa
representante.
Dessa forma, por todas as razões expostas acompanho o
posicionamento da Equipe Técnica e do Ministério Público de Contas, por NÃO CONHECER da PRELIMINAR arguida.
Superada a preliminar, passamos ao mérito.
DO MÉRITO
2.2.1 PREVISÃO DE CLÁUSULA RESTRITIVA INDEVIDA
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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EM EDITAL DE LICITAÇÃO
A irregularidade em análise, diz respeito a cláusula constante em edital Pregão Presencial 001/2018, que objetivara contratar serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis e cadastramento de postos a
Prefeitura Municipal de Águia Branca, e para isso, a autoridade competente exigira por parte dos licitantes, sem
qualquer justiﬁcativa, o credenciamento de postos nos
78 (setenta e oito) municípios do Estado do Espirito Santo, totalizando 152 (cento e cinquenta dois) postos.
Alegam os representados que respeitaram todos os termos constantes na Lei nº 8.666/93, assim como, o disposto na Constituição Federal, não existindo no edital
questionado, restrição a competitividade. Aduziram, que
a parte (representante) não impugnou o edital administrativamente e que o “edital faz lei entre as partes”, devendo o que está ali exposto, prevalecer.
Destacou, ainda, que teve por base outros editais, e que
o edital respeita o binômio proporcionalidade x razoabilidade, visto que o Estado é formado por 78 (setenta e
oito) Municípios, e que o quantiﬁcativo mínimo de 152
(cento e cinquenta e dois) postos credenciados, é razoável, dado que este quantitativo dividido pelos municípios resultaria em aproximadamente 2 (dois) postos por
município.
Em resposta, a Equipe Técnica expõe que:
Não houve fundamentação plausível para a exigência de
credenciamento de postos nos 78 (setenta e oito) municípios do Estado, assim como, não foram anexados aos
autos, provas de que a administração necessita de todos
esses 152 (centos e cinquenta e dois) estabelecimentos
credenciados;

Que a simples aﬁrmação de que o “critério é válido, porque corresponde a 2 postos por município” não é suﬁciente para refutar a irregularidade já que não foram
apresentadas documentos ou justiﬁcativas que embasasse o número aleatório escolhido se ele não representa a necessidade da administração. A seleção do número
deveria levar em conta, ao menos, o histórico de abastecimento do município;
Exigir no edital uma lista tão extensa de postos credenciados restringiu a competividade do certame, comprometendo a oportunidade de se obter uma proposta mais
vantajosa para a celebração da prestação do serviço;
Afastou a necessidade de impugnação de Edital administrativamente, e levantou que mesmo que a obrigatoriedade se aplique apenas à empresa vencedora, a irregularidade persiste, pois houve restrição a competitividade;
Que a simples juntada de outros editais, não afasta a irregularidade, eis que as particularidades assim como justiﬁcativas, devem ser levadas em consideração em cada
caso concreto

ção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
[...]
§1º É vedado aos agentes públicos:
I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especíﬁco
objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

Sabe-se que o princípio da Isonomia é o princípio responsável por garantir um tratamento igualitário entre os
licitantes. Assim, dispõe o art. 3º, § 1º, inciso I, da lei
8.666/93:

Nesse contexto, exigir dos licitantes o credenciamento
de estabelecimentos em cada município, ou exigir um
número alto de estabelecimentos em municípios cuja a
estrutura não exige tal credenciamento, expressamente
em razão da ausência de motivação desse quantitativo
ter sido eleito como critério, entendo ferir claramente o
princípio da isonomia, pois há restrição a competitividade e isto porque empresas que poderiam oferecer a melhor proposta, por não se enquadrarem nas exigências
muitas vezes desnecessárias e sem fundamentação, desistem do processo licitatório.

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promo-

O relator Ministro Aroldo Cedraz, em ACÓRDÃO Nº
2441/2017 – TCU – PLENÁRIO, manifestou-se acerca da
restrição ao caráter competitivo, assim como ao princí-

Inicialmente, cumpre observar que a ﬁnalidade da licitação é justamente a possibilidade de selecionar a proposta mais vantajosa, dar efetividade ao princípio constitucional da isonomia, além de promover o desenvolvimento nacional sustentável.
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pio da isonomia e a devida fundamentação, in verbis:
[...] “Assiste razão à unidade técnica, ainda, quando
aponta que cláusulas com potencial de restringir o caráter competitivo do certame devem ser objeto de adequada fundamentação baseada em estudos prévios à licitação que indiquem a obrigatoriedade de inclusão de
tais regras para atender as necessidades especíﬁcas do
órgão, sejam de ordem técnica ou econômica. ”
Nesse mesmo sentindo, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal em ADI 3583/PR, decidindo que não é admitido a exigência de requisitos que “não estejam previamente estipulados em lei e sejam indispensáveis à realização do certame. ”
Dessa forma, embora reconheça a manutenção da irregularidade, entendo que o Pregoeiro não possa ser responsabilizado pela ocorrência da mesma, haja vista que
a cláusula restritiva aqui apontada como irregular fora
estipulada no anexo ao edital, especiﬁcamente no Termo
de Referência, cuja elaboração fora de autoria do Secretário de Administração, conforme se afere do documento no evento 08, ﬂ. 27.
Assim, além de não ser atribuição do pregoeiro a elaboração do termo de referência, conforme dispõe o inciso IV do art. 3º da Lei 10.520/02 c/c o artigo 9º do Decreto 3.555/00, referido documento fora elaborado pelo Secretário de Administração, motivo pelo qual me faz
afastar a responsabilidade atribuída ao pregoeiro e seja
mantida a do Secretário de Administração.
Cabe destacar, que o Secretário de Administração, responsável pela inclusão de cláusula restritiva no certame, em suas razões de justiﬁcativas, não demonstrou
quando oportuno que as exigências constantes no edi-

tal questionado, carecia da necessidade de 152 (cento e
cinquenta e dois) postos de combustíveis para atender a
demanda do Município.
Os atos administrativos necessitam de expressa motivação não podendo o administrador exigir um quantitativo de forma aleatória, sem demonstrar a razão de interesse público pela qual se deu a escolha do número estipulado.
Nesse contexto, embora reste afastada a imputação de
responsabilidade atribuída ao Pregoeiro, acolho os fundamentos trazido pela área técnica no sentido de “que a
simples aﬁrmação de que o ‘critério é válido, porque corresponde a 2 postos por município’ não é suﬁciente para refutar a irregularidade já que não foram apresentados documentos ou justiﬁcativas que embasasse o número aleatório escolhido se ele não representa a necessidade da administração. A seleção do número deveria
levar em conta, ao menos, o histórico de abastecimento do município”.
A ausência de motivação quanto ao número de postos
credenciados para ﬁns de execução do contrato aliado
a apenas uma única proposta válida para participar num
processo vultoso de mais de 1 milhão de reais (o que demonstra ser uma contratação atraente para se celebrar
com o Poder Público), me conduzem a concluir que a extensa lista de postos credenciados comprometeu a competitividade retirando da Administração a oportunidade
de se obter uma proposta mais vantajosa.
Quanto ao argumento de que falta impugnação administrativa por parte do representante, este não merece
prosperar, pois como mencionado, esta Corte de Contas possui normas próprias que regulam o processo de
representação e, mais uma vez, como anteriormente já
www.tce.es.gov.br

analisado, o presente processo respeitou todos os requisitos exigidos.
Acerca dos editais acostados nos autos, assim como do
edital da prefeitura de Itarana, que fora utilizado como
parâmetro para a confecção do edital, objeto de questionamento neste processo, reitero o entendimento da
equipe técnica e incorporo ao meu voto, uma vez que os
casos devem ser analisados de maneira individual e de
acordo com as suas peculiaridades.
Considerando todo o exposto, ACOMPANHO PARCIALMENTE a Equipe Técnica e o Ministério Público de Contas, e diante da irregularidade resultante da inobservância ao art. 2º, parágrafo único e art. 3º, § 1º, I da Lei n.
8.666/93, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator em:
1.1. Conhecer da presente representação;
1.2. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa da representante;
1.3. Considerar PROCEDENTE a Representação com fundamento no art. 95, inciso II c/c 99, §2º da Lei Orgânica
nº 621/2013.
1.4. Afastar a responsabilidade atribuída ao Sr. João Batista Regattieri (Pregoeiro), em razão dos fundamentos
constantes do voto;
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018

192

ATOS DA 2a CÂMARA

1.5. Rejeitar as alegações de defesa do Sr. Marcos de
Jesus Oliveira (Secretário Municipal de Administração),
em razão da irregularidade constatada, com aplicação de
MULTA no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com amparo nos arts. 95, II c/c 135, II da LC n. 621/2012 c/c art.
389, II Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.6. Dar ciência aos interessados;

Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1106/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04882/2018-7

1.7. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

2. Unânime.

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim

3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Relator: Domingos Augusto Taufner

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO 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

Responsável: DELCINEIA RODRIGUES DA SILVEIRA, RONEY COSTA DE SOUZA
Representante: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
Procuradores: JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPEMIRIM – EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
031/2018 – CONHECER – PROCEDÊNCIA – DEIXAR DE
APLICAR MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa Supriservice Informática Ltda., em face da Prefeitura Municipal de Itapemirim, apontando possíveis ilegalidades no Edital de
Pregão presencial n° 031/2018, que tem por objeto a
contratação eventual de empresa especializada em prestação de serviços de solução continuada de impressão,
cópia e digitalização, compreendendo a cessão de direiwww.tce.es.gov.br

to de uso de equipamentos (tecnologia a laser monocromática e policromática), incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento
de peças, software de gerenciamento e auditoria de impressão e consumíveis necessários (exceto papel).
O representante, questionando alguns itens do edital,
alega em síntese:
No item 16 do edital, é possível observar a omissão de
elemento na impressão e na publicação quando trata da
fase de negociação, o que gera confusão na compreensão do item, maculando a clareza necessária ao instrumento;
O subitem 4.1.5 do edital contém exigência de equipamentos “novos” e em “bom estado de conservação”, que
se contradiz;
O item 4.1.9 do Termo de Referência contém um prazo
desarrazoado de 5 dias úteis para a execução do objeto.
Conforme Decisão Monocrática n° 822/2018, ratiﬁcada
pela Segunda Câmara deste Tribunal, em sua 18ª Sessão
Ordinária, atendidos os requisitos para concessão da medida cautelar, determinei a suspensão do procedimento
licitatório referente ao Pregão Presencial n° 031/2018,
bem como a suspensão do contrato administrativo, caso
já tenha ocorrido a sua celebração, e a oitiva das partes
a ﬁm de cumprir com a decisão.
Notiﬁcados os responsáveis, foi acostada aos autos Resposta de Comunicação 363/2018, apresentando esclarecimentos fornecidos pela pregoeira e comunicando a
suspensão do procedimento licitatório.
Ato contínuo, o NTI – Núcleo de Tecnologia e Informação
elaborou Manifestação Técnica – MT n° 526/2018 e Instrução Técnica Inicial – ITI n° 361/2018, sugerindo a ciSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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tação dos responsáveis para que apresentassem justiﬁcativas em razão das irregularidades apontadas a seguir:

gularidades e não interpor recurso. In verbis:

2.1 – Falta de clareza e objetividade no edital. Base legal: artigo 3°, II da Lei n° 10.520/2002 – Responsáveis:
Delcineia Moreira Rodrigues e Roney Costa de Souza.

[...]

2.2 – Prazo desarrazoado para instalação dos equipamentos, com restrição da competitividade do certame.
Base legal: artigo 3°, II da Lei n° 10.520/2002 – Responsáveis: Delcineia Moreira Rodrigues e Roney Costa de
Souza.
Devidamente citados os responsáveis, a Controladora
Geral do Município, Sra. Julia Sobreira dos Santos, informou o cancelamento do Pregão Presencial n° 031/2018
e a elaboração de um novo procedimento, acostando a
comprovação publicada no Diário Oﬁcial do Estado do
Espírito Santo.
Em seguida, o NTI elaborou Instrução Técnica Conclusiva
– ITC n° 2802/2018 sugerindo a procedência da presente
Representação, em razão da manutenção das irregularidades citadas supra, e a extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 307, § 5° do Regimento Interno deste Tribunal.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
proferiu Parecer n° 3529/2018 de lavra do Exmo. Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuindo integralmente ao entendimento exarado pela área técnica.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O Regimento Interno desta Corte de Contas, em seu artigo 307, § 5°, preceitua que será proferida decisão de mérito nos casos em que o responsável der cumprimento à
medida cautelar e deixar de contestá-la, sanear as irre-

Art. 307. Omissis
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso, o
Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
Depreende-se que os presentes autos se enquadram ao
aludido dispositivo, ao passo que, como anteriormente
exposto, os responsáveis promoveram a suspensão do
certame licitatório, cumprindo com a medida cautelar
concedida. Ainda, quando citados a respeito de irregularidades apontadas no certame, não apresentaram contestação às mesmas, acostando-se aos autos apenas informação sobre o cancelamento do Pregão Presencial n°
031/2018 e a realização de novo procedimento, apresentada pela Controladora Geral do Município, Sra. Julia
Sobreira dos Santos, juntamente à documentação comprobatória publicada no Diário Oﬁcial do Estado do Espírito Santo.

regularidades apontadas, e a não interposição de recurso, impõe-se o julgamento do feito com resolução de
mérito, motivo pelo qual passo à análise do mérito das
irregularidades que permaneceram.
2.1 – Falta de clareza e objetividade no edital – Responsáveis: Delcineia Moreira Rodrigues e Roney Costa de
Souza.
A representante alega a inserção de exigência ambígua
no item 4.1.5 do Termo de Referência ao estabelecer que
os equipamentos adquiridos devem ser novos ou estar
em bom estado de conservação
Os responsáveis reconhecem que ao aceitar equipamentos em bom estado de conservação e ao exigir um prazo
de 05 dias para instalação dos equipamentos tenha feito a especiﬁcação com base no maquinário seminovo de
alguma empresa. Porém, este item foi corrigido no edital republicado.

Ademais, a respeito das irregularidades perpetradas,
percebe-se que há o reconhecimento das mesmas pelo gestor, ainda que tacitamente, uma vez que a anulação do certame licitatório e republicação de novo certame, extirpando as anomalias apontadas, decorre do reconhecimento de ilegalidades presentes em seu respectivo edital. De outro modo, teria ocorrido a revogação
do certame, com base na conveniência e oportunidade.

De fato, em qualquer objeto ou serviço que se pretenda
contratar, é de fundamental importância sua deﬁnição,
para que os interessados tenham a noção do que deseja
a Administração, a ﬁm de formular sua proposta dentro
do que almeja o contratante. Assim também não poderia
deixar de ser com produtos e serviços de TI, uma vez que
possuem uma linguagem própria, especíﬁca de quem
atua na área. Entretanto, nem sempre é possível que essa deﬁnição seja exata, dada algumas condições da realidade que permeiam os processos licitatórios, uma vez
que necessidades de adaptação podem surgir ao longo
da implantação do serviço.

Destarte, constatadas presentes as condições expostas,
sendo elas o cumprimento da medida cautelar, a ausência de contestação à mesma, com o saneamento das ir-

Em alguns tipos de serviços o edital consegue facilmente
alcançar um grau de precisão alta. Por exemplo: na construção de uma obra de engenharia, na prestação de um
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serviço bem deﬁnido e pouco sujeito a modiﬁcações no
decorrer da execução. Aí são muito bem estabelecidos
todos os detalhes do objeto. Caso exista necessidade de
adaptações ou aumento do quantitativo é possível o uso
dos aditivos, dentro dos limites legais.
Entretanto, existem tipos de serviços nos quais são necessárias adaptações a partir da execução. E não seria
concebível fazer um aditivo para alterar alguns procedimentos (que não alteram a essencialidade do projeto
original) para cada adaptação a ser feita.
No presente processo, percebo que a exigência do modo que inserida no edital, realmente dá margem a dúvidas quanto à apresentação das propostas, pois não resta
claro se a administração está querendo adquirir produtos novos ou usados.
Concordo com o opinamento técnico, pois, como a administração está contratando serviços de impressão e não
impressoras, o importante é que ﬁque devidamente especiﬁcadas as condições de manutenção, tais como: prazo máximo para a substituição de equipamentos que não
estejam funcionando adequadamente ou que não estejam funcionando em conformidade com as exigências do
edital, motivo pelo qual acompanho o opinamento técnico e ministerial e mantenho a irregularidade.
2.2 – Prazo desarrazoado para instalação dos equipamentos, com restrição da competitividade do certame
– Responsáveis: Delcineia Moreira Rodrigues e Roney
Costa de Souza.
De acordo com a representante, o item 4.1.9 do Termo
de Referência estabelece prazo de 05 dias úteis, contados a partir da data de solicitação de instalação, para a
empresa vencedora do certame entregar e instalar os

equipamentos, num total aproximado de 132 impressoras, a serem instaladas em diversos setores de diversas
Secretarias Municipais.
Em suas justiﬁcativas, a pregoeira informou que foi atestado pelo técnico da TI que não procede o questionamento
Realmente, assiste razão ao representante, pois, ao estabelecer prazo de 5 dias úteis para que a empresa que
venha a vencer o certame instale aproximadamente 132
impressoras em várias secretarias municipais, se demonstra como um prazo extremamente exíguo, além de
restringir o certame, pois beneﬁciaria quem já contasse
com todos os equipamentos, pois não daria tempo de
quem não os tivesse, adquirir, formatar e instalar, motivo
pelo qual acompanho o entendimento técnico e ministerial e mantenho a presente irregularidade.
Finalmente, considerando a diligência do gestor, pois
tão logo tenha tomado conhecimento das irregularidades apresentadas no Pregão Presencial 031/2018, tratou
de proceder seu cancelamento, lançando em seguida no
certame, desta vez, ausentes as irregularidades apontadas, motivo pelo qual deixo de aplicar multa aos responsáveis.
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, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
www.tce.es.gov.br

Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator em:
1.1. Considerar PROCEDENTE a presente Representação,
em razão da manutenção das irregularidades a seguir:
1.1.1. Falta de clareza e objetividade no edital – Responsáveis: Delcineia Moreira Rodrigues e Roney Costa
de Souza;
1.1.2. Prazo desarrazoado para instalação dos equipamentos, com restrição da competitividade do certame
– Responsáveis: Delcineia Moreira Rodrigues e Roney
Costa de Souza.
1.2. Extinguir o processo com julgamento de mérito,
nos termos do art. 307, § 5° do RITCEES;
1.3. Deixar de aplicar multa aos responsáveis;
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. 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
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1108/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 02506/2018-4
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Irupi
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK
Representante: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO
DE BENEFICIOS EIRELI
Procurador: JOAO LUIS DE CASTRO (OAB: 248871-SP)
REPRESENTAÇÃO – EXIGÊNCIA DE TERMO DE COMPROMISSO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RELATÓRIO
Tratam os autos de representação encaminhada a esta
Corte de Contas, pela empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ de nº 25.165.749/0001-10, onde se alega supostas irregularidades no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 11/2018 (Processo Administrativo 302/2018), deﬂagrado pela Prefeitura Municipal de Irupi, cujo objeto é a:
“contratação de empresa especializada na implantação

e operação de sistema informatizado e integrado de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da
frota de veículos automotores deste Município em rede
de estabelecimentos especializados e credenciados para
aquisição de peças, pneus e acessórios, além da contratação de serviços de oﬁcina mecânica em geral, compreendendo implantação de sistema (software) de gerenciamento integrado, treinamento de pessoal e fornecimento de todos os demais equipamentos necessários à sua
operação, relatórios gerenciais de controle de despesas
de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da
frota do Município de Irupi/ES, conforme especiﬁcações
e quantidades estimadas”
Entende a representante como irregular a disposição inscrita no item 37 das Disposições Gerais do Edital , a saber:
37 – Das disposições gerais
(...)
A CONTRATADA deverá exigir do credenciado termo de
compromisso de responsabilidade quanto a possíveis
sinistros que venham a ocorrer com os veículos sob a
guarda do seu estabelecimento, devendo a contratada
apresentar no momento da vistoria técnica o comprovante do termo assinado pelas partes:
Segundo a representante, em síntese, a Administração
Pública não teria competência para exigir o referido termo de compromisso, já que a relação estabelecida entre a empresa contratada pela Administração e as empresas credenciadas seria regida pelas normas de Direito Civil, não cabendo, portanto, ao Ente público, interferir nessa relação.
Ato contínuo, o Conselheiro Relator proferiu a Decisão
www.tce.es.gov.br

Monocrática nº 429/2018, a qual determinou a notiﬁcação do responsável para se manifestar no prazo de 05
(cinco) dias, que acostou aos autos sua defesa conforme
documento 08 – Defesa Justiﬁcativa-249/2018 e 09-Peça
Complementar-4219/2018
Após a regular tramitação do feito, foi elaborada a Manifestação Técnica nº 0263/2018-5, que após analisar os
pressupostos de admissibilidade e da concessão da medida cautelar, entendeu por conhecer da Representação
e indeferiu a medida cautelar, remetendo os autos à consideração superior.
Após, conforme Decisão 1049/2018, a 2ª Camara, encampou o entendimento da área técnica, nos termos do
voto do Relator e conheceu da representação, indeferiu
a medida cautelar, determinou a notiﬁcação dos responsáveis para que prestem as informações quanto aos itens
questionados na Representação, determinando também
que os autos caminhem sob o rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES.
Após regular notiﬁcação os responsáveis trouxeram aos autos os documentos de Defesa/Justiﬁcativa
00573/2018.
Após foram os autos à Secretaria de Controle Externo de
Fiscalizações não Especializadas – Secex Meios que elaborou a instrução Técnica conclusiva 2708/2018, concluindo pela improcedência da representação.
Instado a se manifestar o Ministério Público de Contas
emitiu parecer ministerial 3308/2018, anuiu à proposta
contida na Instrução Técnica Conclusiva 2708/2018, pugnando pela improcedência da representação.
Após, vieram os autos conclusos.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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FUNDAMENTAÇÂO
Analisando os autos, adoto como razões de decidir, os
argumentos apresentados pela SecexMeios na Instrução
Técnica Conclusiva 2708/2018, sendo oportuna a transcrição da manifestação, conforme segue:
[...]
Em suma, a discussão posta nesta Representação refere-se a cláusula 37 do Edital do Pregão Presencial nº
11/2018, que no entender do representante, restringe a
competitividade do certame, podendo inviabilizar a contratação do objeto licitado.
Assim dispõe a referida cláusula do certame:
A CONTRATADA deverá exigir do credenciado termo de
compromisso de responsabilidade quanto a possíveis
sinistros que venham a ocorrer com os veículos sob a
guarda do seu estabelecimento, devendo a contratada
apresentar no momento da vistoria técnica o comprovante do termo assinado pelas partes:
Informa ainda a Representante que tal prática irá incidir
em custos, pois forçará aos estabelecimentos credenciados aderir a algum seguro, indo de encontro ao disposto
na Súmula nº 272/2012, a saber:
“No edital de licitação é vedada a inclusão de exigências
de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para
cujo atendimento os licitantes tenham, de incorrer em
custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato” (grifamos)
Em sua narrativa, a empresa representante, aduz que a
responsabilidade por eventual sinistro é de responsabilidade da rede credenciada, devendo a empresa gerenciadora pactuar com a rede credenciada a realização de seguros, garantias, etc, com a ﬁnalidade de suportar even-

tual sinistro dos bens, que estejam sob a guarda da rede
credenciada.:

de Responsabilidade, visando salvaguardar os veículos
que estiverem sob a guarda das empresas credenciadas.

Assim, após a notiﬁcação expedida por essa Corte de
Contas, a Prefeitura Municipal de Irupi, conforme consta no Documento Eletrônico n. 08 – Defesa/Justiﬁcativa
00249/2018-5 por meio da sua Assessoria Jurídica, informa que está ocorrendo uma interpretação equivocada
da referida cláusula, pois a mesma não tem o condão de
criar responsabilidade indenizatória para as gerenciadoras por possíveis danos causados aos veículos enquanto
estiverem sob a sua guarda, posse ou realização de manutenção dos veículos.

O simples fato do instrumento convocatório, solicitar um
termo de responsabilidade das empresas credenciadas,
não tem o condão de limitar a eventual participação dos
licitantes

Informa ainda, que na verdade, tal cláusula é uma proteção jurídica das gerenciadoras, haja vista, que de posse
do referido Termo, as mesmas estarão isentas de qualquer indenização em caso de possível sinistro.
Esclarece ainda o Município que, de posse do referido
Termo, poderá a Administração Municipal acionar a empresa seguradora que presta serviços para a Municipalidade, a ﬁm de que esta recupere os veículos em caso de
eventual sinistro de seus bens móveis.
No nosso entendimento, tal Cláusula inserida no Pregão Presencial 11/2018, não tem o condão de restringir a ampla competividade que deve nortear as licitações
públicas.
Na realidade, não está se exigindo que os credenciados,
façam um seguro prévio, para realizarem o credenciamento, nem se está se exigindo, da empresa gerenciadora, a realização de tal seguro, no que poderia onerar
os seus custos.
Exige-se apenas, que os credenciados exibam a empresa
CONTRATADA a apresentação de Termo de Compromisso
www.tce.es.gov.br

Ademais, se ocorrer eventual sinistro, existe o dever de
indenizar, por parte de quem der causa ao evento, por
ação ou omissão, tendo a obrigação de responder assumindo as consequências que este ato tenha causado.
O nosso ordenamento pátrio, dispõe sobre o tema no
Código Civil nos arts. 186 e 927 a seguir transcritos:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, ﬁca obrigado a repará-lo.
Assim, a disposição legal retro citada tem natureza cogente, isto é, de ordem pública, não podendo ser alterada pela vontade ou por convenções dos particulares.
Nestes termos não se veriﬁca o indício de irregularidade representado, não havendo conduta irregular a ser
imputada.
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
4.1 – Considerar improcedente a representação, na forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a não constatação de irregularidade.
4.2 – Cientiﬁcar o representante da decisão a ser proferiSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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da por esta Corte de Contas.
4.3 – Arquivar os autos, na forma do art. 330, inciso III,
do RITCEES.
À vista do exposto, VOTO acompanhando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação que submeto à consideração.

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

de Licitação, sobre possíveis irregularidades nos procedimentos de inexigibilidade de licitação nº 002 e 003/2016
do referido município, que tinham por objeto a aquisição
de livros paradidáticos, no valor total de R$ 1.394.840,00
(um milhão trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta reais), amparados no artigo 25, inciso I,
da Lei 8.666/93.

ACÓRDÃO TC- 1109/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Por meio da Decisão Monocrática 01597/2016-8, o relator titular concedeu medida cautelar para determinar a
suspensão dos procedimentos, e determinou a remessa
de cópia integral dos procedimentos licitatórios n. 002
e 003/2016, ﬁxando como irregular os seguintes itens
apontados pelo representante:

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos na Sessão de segunda Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar improcedente a representação, na forma do
art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a não constatação
de irregularidades;
1.2. Dar ciência ao Representante do teor da decisão
ﬁnal a ser proferida conforme art. 307, §7º, da Res. TC
261/2013;
1.3. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.

Processo: 09925/2016-4
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA,
JOANA D ARC ALVES VILELA, ALENCAR MARIM
Representante: Membros do Ministério Público de Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)

2. Unânime.

REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAR –
DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:

4. Especiﬁcação do quórum:

I – RELATÓRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.

Tratam os autos de Representação, com pedido de cautelar, proposta pelo Ministério Público de Contas em
desfavor do Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco e da Sra.
Joana Darc Alves Vilela, então Presidente da Comissão

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

www.tce.es.gov.br

“A orientação pacíﬁca no Tribunal de Contas da União,
prevê a possibilidade de aquisição direta por inexigibilidade de licitação quando existe contrato de exclusividade com os autores para editoração e comercialização das
obras, não isentando da justiﬁcativa do preço;
Não há deﬁnição de quantidades a serem adquiridas, faltando clareza e precisão do objeto, devendo ser levado
em consideração o número de alunos a serem atendidos, considerando o histórico de movimentação de entrada e saída de matriculados dentro do período letivo
nos últimos exercícios, contrariando o disposto nos artigos 14 e 15,§ 7º, inciso II, da Lei 8.666/93 e os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade;
Aquisição de 97 mil livros divididos em 21 diferentes títulos, com média de aproximadamente 5 mil alunos, totalizando para cada aluno, que além dos livros didáticos,
serão vinte e um tipo de livro paradidáticos, não levando
em consideração se já foram alfabetizados ou qual ano
do ensino estarão cursando;
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Ausência de justiﬁcativa para aquisição de livros que
tratam do mesmo assunto, tais como: ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL – UMA DECISÃO FAMILIAR e a TURMA DO
FREDERICO EM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e dos livros
MATA ATLÂNTICA: IMPORTANTE CONHECER, IMPORTANTE PRESERVAR e a TURAM DO FREDERICO EM AMIGOS
DA NATUREZA;

blico de Contas manifestou-se pugnando pela revogação da medida cautelar consubstanciada na Decisão TC
1597/2016 e pelo encaminhamento dos autos à área
técnica para instrução, tendo o Relator titular prolatado
a Decisão Monocrática 01767/2016-2 com a sua revogação e determinação quanto à instrução pela área técnica.

da razoabilidade e da proporcionalidade.

Despesa realizada no ﬁnal de mandato, aproximadamente 50 (cinquenta) dias, não podendo ser considerada como implementação de política pública, representando
comprometimento da eﬁcácia e eﬁciência da ação administrativa, podendo ocasionar ônus ao erário e violando
a autonomia da nova gestão;

Encaminhados os autos à Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações, elaborou-se a Manifestação Técnica 340/2017-9, sugerindo a notiﬁcação do
Município de Barra de São Francisco, na pessoa do responsável legal, para que encaminhasse documentação
discriminada, tendo o Relator titular determinado a notiﬁcação, conforme a Decisão Monocrática 285/2017-3.

2.4 Em razão de outra dívida contraída e não paga, da ordem de R$ 1.526.887,85 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e
cinco centavos) não haveria poderia o município promover nova aquisição.

Na Administração do Representado foram adquiridos livros da Editora Positivo Ltda no valor de R$ 1.526.887,85
(um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e
oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), contudo
os mesmos não foram usados em razão de dívida não paga, motivo pelo qual a editora suspendeu o fornecimento, inclusive com ação judicial de cobrança de dívida, não
havendo, portanto, dinheiro para a nova aquisição;
Há emissão de Parecer de Alerta por parte desta Casa de
Contas consoante se vê nos autos TC 6502/2016, indicando possível afronta ao artigo 42 da LRF.”
Notiﬁcados, os responsáveis se manifestaram por meio
do Requerimento 08783/2016-4 (documento eletrônico
nº 15), pedindo a revogação da medida cautelar, tendo
em vista a necessidade de continuar a distribuição dos livros antes do ﬁnal do ano letivo, e apresentando outros
documentos.
Por meio do Parecer nº 03876/2016-8 (documento eletrônico nº 25), o douto representante do Ministério Pú-

Notiﬁcado o atual Prefeito Municipal de Barra de São
Francisco, o Sr. Alencar Marim acostou aos autos os documentos e informações solicitados (Defesa/Justiﬁcativa 00038/2017-3 e Peça Complementar 01269/2017-6),
sendo os autos encaminhados à área técnica para instrução do feito.
Nos termos da Manifestação Técnica 01587/2017-2, a
SecexDenúncias sugeriu o afastamento das irregularidades abaixo descritas e o posterior arquivamento do feito
em relação a esses itens, senão vejamos:
“2.1 Justiﬁcativa de Preço Para a Compra em Análise.
2.2 Não há deﬁnição de quantidades a serem adquiridas,
faltando clareza e precisão do objeto, devendo ser levado em consideração o número de alunos a serem atendidos, considerando o histórico de movimentação de entrada e saída de matriculados dentro do período letivo
nos últimos exercícios, contrariando o disposto nos artigos 14 e 15,§ 7º, inciso II, da Lei 8.666/93 e os princípios
www.tce.es.gov.br

2.3 Despesa realizada no ﬁnal de mandato, aproximadamente 50 (cinquenta) dias, não podendo ser considerada como implementação de política pública, representando comprometimento da eﬁcácia e eﬁciência da ação
administrativa, podendo ocasionar ônus ao erário e violando a autonomia da nova gestão.

2.5 Há emissão de Parecer de Alerta por parte desta Casa
de Contas consoante se vê nos autos TC 6502/2016, indicando possível afronta ao artigo 42 da LRF.
2.6 Ausência de justiﬁcativa para aquisição de livros que
tratam do mesmo assunto.”
Ato contínuo, confeccionou-se a Instrução Técnica Inicial
01492/2017-1, que apontou como suposta irregularidade a “aquisição de livros sem considerar a quantidade de
alunos por nível de alfabetização ou qual ano do ensino
estarão cursando”.
Nos termos da Decisão Monocrática 01881/2017-3, determinou-se a citação do responsável para que apresentasse, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos e razões
de justiﬁcativa que entendesse necessários.
Após a citação do responsável, Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira (termo de citação nº 02164/2017-2) e, mediante a apresentação das suas justiﬁcativas (Defesa/
Justiﬁcativa 00065/2018-9), a SecexSES - Secretaria de
Controle Externo de Educação e Segurança Pública se
pronunciou por meio da Instrução Técnica Conclusiva
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01447/2018-3 e considerou improcedente a representação em tela, com fulcro nos arts. 95, inciso I e 99, § 2º,
ambos da Lei Complementar 621/2012, bem como, no
disposto no art. 319, IV da Res. TC 261/2013.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que através do Parecer 02998/2018-1, da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, anuiu à proposta contida na ITC nº
01447/2018-3 e oﬁcia no mesmo sentido da área técnica; requerendo ainda que se determine à Prefeitura de
Barra de São Francisco que os procedimentos de aquisição de livros sejam precedidos de: 1) consulta à equipe
pedagógica da Secretaria Municipal de Educação quanto à necessidade dos livros; 2) consulta ao Ministério da
Educação quanto à existência de livros sobre o tema a
serem fornecidos gratuitamente por aquele órgão ao
município.
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal da representação em tela indica como suposta irregularidade a “aquisição de livros sem considerar a quantidade de alunos por nível de alfabetização ou
qual ano do ensino estarão cursando” (conforme restou
apontado na Instrução Técnica Inicial 01492/2017-1).
Compulsando os autos, veriﬁco que o assunto foi devidamente enfrentado pela área técnica deste Tribunal de
Contas eis que, após analisar todos os elementos carreados ao presente feito, inclusive as justiﬁcativas apresentadas pelo agente responsável (Instrução Técnica Conclusiva 01447/2018-3), assim se pronunciou, in verbis:
“2. ANÁLISE TÉCNICA dos indícios de irregularidades

2.1 Aquisição de livros sem considerar a quantidade de
alunos por nível de alfabetização ou qual ano do ensino
estarão cursando.
Critérios: Artigo 37, caput, da Constituição Federal de
1988 e artigo 15, § 7º, inciso II, da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
a) Luciano Henrique Sordine Pereira (Prefeito Municipal
à época)
Conduta: Adquirir livros paradidáticos sem o devido planejamento, não adequando assim a real demanda com a
compra efetivada.
Nexo: Ao adquirir livros paradidáticos sem o devido planejamento, não adequando assim a real demanda com a
compra efetivada, incorreu o gestor em irregularidade,
ao utilizar recursos públicos de forma ineﬁciente.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois cabe ao
gestor atender aos Princípios e normas regentes da Administração, notadamente, no caso, o Princípio da Eﬁciência.
Da Instrução Técnica Inicial 01492/2017-1
A Instrução Técnica Inicial 01492/2017-1 narra o seguinte:
Conforme aduz o membro do Ministério Público de Contas, a Prefeitura de Barra de São Francisco efetuou a
compra de livros paradidáticos sem, no entanto, proceder a um planejamento prévio quanto à utilização ﬁnal
deles. Ou seja, não foi levado em consideração o número de alunos em cada nível de escolaridade (educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio), ao passo
que cada um possui um objetivo especíﬁco, consoante a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seus
www.tce.es.gov.br

artigos 29, 32 e 35.
Reforça esse pensamento a resposta trazida pelo atual
Prefeito Municipal no documento 46-Defesa/Justiﬁactiva-00038/2017, no item 1, segundo o qual é informado
que a equipe pedagógica da SEMEC não foi consultado,
não sabendo sequer da compra.
Um dos pressupostos básicos da Administração Pública
é o planejamento, que deve ser levado em conta em toda a prática gerencial, para assim não ir de encontro aos
princípios e normas regentes da matéria. Desse modo, o
gestor deve se lançar mão de uma análise pormenorizada da demanda que se quer atender para assim atingir
ao ﬁm almejado da forma mais eﬁciente possível.
Conforme aduziu o representante:
Destarte, serão aproximadamente 5 mil livros de cada
um dos 21 títulos, divididos por aproximadamente 5 mil
alunos, o que signiﬁca que, em somente um ano letivo,
além dos livros didáticos, serão vinte e um tipos de livros
paradidáticos para cada aluno da rede municipal, não
importando se já foram alfabetizados ou qual ano do ensino estarão cursando.
Ora, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, arts. 29, 32 e 35, cada etapa da educação
básica – seja a educação infantil, o ensino fundamental
ou o ensino médio – tem objetivos especíﬁcos, devendo
observar Diretrizes Curriculares distintas, diante da obrigatoriedade de serem guardadas as especiﬁcidades dos
campos de ação e as exigências impostas pela natureza
da ação pedagógica.
Dessa forma, não há justiﬁcativa para que os mesmos livros sejam utilizados por todos os alunos da rede municipal de ensino, sem se considerar o ano de ensino que
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018

200

ATOS DA 2a CÂMARA

estejam cursando.
Como pode ser visto, o Princípio da Eﬁciência não foi observado, pois sendo a eﬁciência a compra do melhor objeto para a demanda pelo menor custo possível, a presente compra acabou por generalizar uma necessidade
que, como disse, é especíﬁca para cada nível de alfabetização.
Assim sendo, merecem os responsáveis indicados serem
chamados aos autos para apresentar suas razões de justiﬁcativas bem como documentos que entenderem necessários.
Razões de justiﬁcativa apresentadas pelo Sr. Luciano
Henrique Sordine Pereira
Em suas justiﬁcativas, o defendente aﬁrma que todos os
livros adquiridos possuiriam interesse na temática da cidadania, e possuiriam relevância de transformação social para todas as idades e famílias, sendo de interesse público que transcendem os canais de distribuição
que foram utilizados para o contato com a comunidade,
mencionando escolas, agentes de saúde e projetos sociais, e que cada criança teria tido acesso ao material,
levando para casa não somente conteúdo de literatura,
mas a oportunidade de informações para o seio familiar,
e que o trabalho teria sido integrado com as demais áreas da municipalidade, uma vez que Educação, Assistência Social e Saúde seriam diretamente ligadas.
Alega que o Município teria realizado uma compra totalmente sintonizada com princípios internacionais, citando o ano de 2016 como tendo sido decretado pela Unesco como o Ano Internacional do Entendimento Global,
tendo como tema foco “Educar para a Cidadania”.
Aduz o defendente que todos os livros adquiridos teriam

sido distribuídos nas séries dos anos iniciais e anos ﬁnais, além de também terem sido em parte utilizados
pela Secretaria de Saúde e Assistência Social, “conforme
apresentação dos mesmos, realizada em 22 de novembro de 2016 com a presença dos proﬁssionais envolvidos
nas áreas citadas acima em dois turnos”, tendo os proﬁssionais da área de educação participado ativamente do
evento de apresentação com as devidas listas de presença e fotos já apresentadas ao Tribunal.
Defende que o dinheiro público teria sido aplicado responsavelmente, pois em algo importante, porém intangível, que seria a formação da cidadania, e que a aquisição dos livros, além de considerar a quantidade de alunos por nível de alfabetização, preocupou-se em proporcionar que as famílias também tivessem acesso ao material e pudessem usar esse material em momentos de
reﬂexão no seu grupo familiar, sendo que as crianças
e adolescentes teriam acesso diário à rede mundial de
computadores por meio de suas redes sociais na palma
das mãos, ora por conveniência, ora por curiosidade.
Finaliza requerendo acolhimento das suas razões de justiﬁcativa, com o afastamento das irregularidades apontadas, considerando regulares os atos praticados nos
Procedimentos de Inexigibilidade de Licitação nº 002 e
003/2016.
Análise
O cerne da Instrução Técnica Inicial 01492/2017-1 é a ausência de planejamento, considerando que a aquisição
dos livros paradidáticos não teria se adequado à real demanda, utilizando-se os recursos de forma ineﬁciente.
Aponta essa instrução a ausência de elementos importantes a serem desencadeados na fase de planejamento,
www.tce.es.gov.br

como a consideração do número de alunos em cada nível de escolaridade, consulta à equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.
Nas justiﬁcativas apresentadas a autoridade notiﬁcada,
no que tange à quantidade de alunos por nível de alfabetização, o defendente aﬁrma que, apesar de ter sido
considerado a quantidade de alunos por nível de alfabetização, teria se preocupado em proporcionar às famílias
acesso ao material, e que pudessem usar esse material
em momentos de reﬂexão no grupo familiar, ressaltando
que crianças e adolescentes teriam acesso diário à rede
mundial de computadores por meio de redes sociais na
palma das mãos.
Consta dos autos o Memorando nº 82/2017, assinado
pela Secretária Municipal de Educação e Cultura, que informa que os livros teriam sido adquiridos na gestão passada, mas que teria procedido colheita das informações
com os proﬁssionais da rede municipal de ensino (diretores, coordenadores escolares e professores das escolas), passando o memorando a relatar que os livros teriam sido adquiridos à revelia da equipe pedagógica da
SEMEC, no ﬁnal do ano letivo do ano de 2016, sem nenhum planejamento para o seu uso, e sem sequer saber
da compra dos títulos, além de outras informações.
Essas informações não devem ser determinantes para a
responsabilização do então gestor público, considerando que provenientes de um gestor que assumiu funções
posteriormente às aquisições, baseando-se em informações colhidas de modo aparentemente não oﬁcial.
Diante disso, e considerando que não há qualquer indício nos autos de que as obras não seriam importantes
para o desenvolvimento do seu público alvo, nem qualquer indício quanto a eventual não entrega do material,
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inclusive isso nem foi tema da ITI, somos pelo afastamento da irregularidade.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Ante o exposto, diante do preceituado nos artigos 95, inciso I e 99, § 2º, ambos da Lei Complementar
621/2012, bem como, do disposto no art. 319, IV da Res.
TC 261/2013 conclui-se opinando pela improcedência
da Representação.”
3.2 Por ﬁm, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão ﬁnal a ser proferida.
Dentro desse contexto, embora tenha sido suscitada violação aos princípios da administração pública, o que se
veriﬁca nos autos é que ao analisar as questões levantadas na representação, a área técnica desta Corte concluiu que as informações constantes dos autos não devem ser determinantes para a o indiciamento, eis que
provenientes de um gestor que assumiu funções posteriormente às aquisições, baseando-se em informações
colhidas de modo aparentemente não oﬁcial.
Em razão disso, por entender que não há qualquer indício nos autos quanto a eventual não entrega do material (o que não foi tema da ITI), pugna a área técnica pelo
afastamento da irregularidade.
Em outras palavras, a instrução processual apresenta
apontamentos que não são determinantes para a responsabilização do então responsável, Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, ex-Prefeito Municipal de Barra de
São Francisco, ou seja, não remetem a ocorrência de irregularidades.
Como consequência da ausência de irregularidade, a
equipe técnica conclui pela improcedência da representação formulada.

Nessa linha, como bem frisado pela área técnica, também entendo que a presente Representação apresenta
circunstâncias ou elementos de convicção sobre ocorrência de fatos de interesse público que não se sustentam e, por consequência, desmerecem qualquer ação
ﬁscalizatória por parte deste Tribunal de Contas.
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica,
subscrita na Instrução Técnica Conclusiva 01447/20183, encampada pelo Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração:
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Considerar improcedente a presente Representação, nos termos dos artigos 95, inciso I e 99, § 2º, ambos
da Lei Complementar 621/2012.
1.2. Determinar ao atual Prefeito de Barra de São Francisco, Sr. Alencar Marim, que os próximos procedimentos de aquisição de livros por parte da administração municipal de Barra de São Francisco sejam precedidos de:

presentados;
1.4. À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários;
1.5. Após, arquivar os presentes 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), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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- 1110/2018 – SEGUNDA CÂMARA

1.2.1. consulta à equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação quanto à necessidade dos livros;

Processo: 00784/2018-6

1.2.2. consulta ao Ministério da Educação quanto à existência de livros sobre o tema a serem fornecidos gratuitamente por aquele órgão ao município.

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes

1.3. Dar ciência da decisão ao representante e aos rewww.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Denunciante: FRANCISCO PEREIRA BRANDÃO
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CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO
Tratam os autos de Denúncia relacionada à Prefeitura
Municipal de Marataízes, em razão de supostas irregulares na atuação do Antônio Carlos Sader Sant’Anna, Secretário de Meio Ambiente do Município, que teria feito
uso de material de construção que apresentavam características semelhantes aos da Prefeitura para a construção de um imóvel em área de preservação permanente.
O denunciante aduz em sua peça exordial as seguintes irregularidades:
... foi ﬂagrado construindo uma residência: com “(...) material usado para construção que é característico de Prefeituras, o que pode ser objeto de investigação das autoridades sobre a possibilidade dos mesmos serem de uso
do município de Marataízes.
... que o Sr ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNA ocupou o cargo de Secretário de Obras em 2015 na Gestão
do Prefeito Interino Robertino Batista, portando a Secretaria de Obras usava as mediações da Sede da Prefeitura para armazenar, bloquetes, paralelepípedos, paviés
que eram retirados para novas pavimentações de acordo com fotos obtidas pelo google. Mapa (anexo 02), onde podemos observar com fotos recentes que nos mesmos locais que eram armazenados os materiais não têm

mais nada.

os seguintes requisitos:

... se faz necessária abertura de uma sindicância de acordo com as denúncias do jornal a Folha ES, para averiguar
se houve peculato cometido por parte do Sr ANTÔNIO
CARLOS SADER SANT’ANNA. Informo ainda que serão enviadas as mesmas documentações para os órgãos ﬁscalizadores do erário público “Ministério Público e Tribunal
de Contas do ES” para acompanhar a Sindicância.

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

Após os trâmites regulares do processo, os autos foram
alvo de análise pela SecexEngenharia, tendo resultado
na Manifestação Técnica 280/2018-9 (evento 05), que
concluiu pelas seguintes propostas de encaminhamento:
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, ressalvado o juízo de admissibilidade da
representação pelo Conselheiro Relator, previsto no § 2º
do art. 177 da Resolução TC nº 261/2013, e com base
no § 1º do art. 177 da Resolução TC nº 261/2013, opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO do presente expediente e
seu consequente arquivamento.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público Especial de Contas, que através do
Parecer 1893/2018-4 (evento 09), da lavra do Ilmo. Procurador Luciano Vieira, anuiu integralmente com as proposições da unidade técnica explicitadas na invocada MT
280/2018-9.

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.
A Denúncia realizada não informou o total dos valores
envolvidos no suposto desvio de material, com isso não
se pode deduzir a existência de interesse público no trato da suposta irregularidade apontada.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O denunciante em sua petição cita uma reportagem veiculada no Jornal Folha do ES que aponta o cometimento
de crime ambiental, já que o denunciado seria dono de
uma obra construída sem permissão em área de preservação permanente na Lagoa Guarandy.

Inicialmente, quanto aos requisitos de admissibilidade
no tocante às denúncias encaminhadas a este Egrégio
Tribunal de Contas, o Regimento Interno (RITCEES) prevê

Saliente-se que o processamento de crimes ambientais
ocorre mediante a elaboração de auto de infração pelo
órgão de ﬁscalização ambiental competente e, em regra,

Após, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.

www.tce.es.gov.br
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a competência para julgá-los é da Justiça Estadual. Não
consta na documentação arrolada pelo denunciante nenhum documento que comprovasse o registro de denúncia no IEMA, IBAMA ou qualquer outro órgão de controle ambiental.
O denunciante alega que o material utilizado na construção da ediﬁcação do denunciado possui “características semelhantes” ao utilizado pela Prefeitura, todavia,
não consta nos autos qualquer comprovação de que esse o material tenha sido desviado da Prefeitura Municipal de Marataízes.
Aduz, ainda, que a Secretaria de Obras utilizava as imediações da sede da Prefeitura Municipal de Marataízes
para armazenar pisos de concreto, no entanto, estes não
se encontram no local.

mativos e comprovatórios exigidos nos artigos 94 da LC
621/2012 ao conhecimento da representação, especialmente no tocante às exigências previstas no art. 177, II e
III do RITCEES c/c art. 94, II e III da referida LC.
Por todo o exposto, perﬁlho do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica, endossados pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto, e VOTO pelo não conhecimento da presente denúncia, nos termos
da MT 280/2018-9.
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

dente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

ACÓRDÃO TC- 1111/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Numa análise do arcabouço probatório é possível veriﬁcar que há comprovação nos autos de que os materiais
utilizados na construção da residência do Sr. Antônio
Carlos Sader Sant’Anna tenham sido desviados da Prefeitura Municipal.

1. ACÓRDÃO

Processo: 03330/2018-4

Em linhas conclusivas, a unidade técnica opinou pelo não
conhecimento da presente Denúncia, visto que as alegações apresentadas pelo denunciante não atendem aos
requisitos de admissibilidade elencados no art. 177, II e
III do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, entendimento aderido pelo Ministério Público de Contas.

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. Não conhecer a presente Denúncia, em razão do
não atendimento aos requisitos de admissibilidade dispostos no artigo 177, II e III do RITCEES;

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

Ademais, ainda que tenha o denunciante suscitado possível ofensa a princípios da administração pública, estas
se limitaram a alegações abstratas e sem comprovação
da caracterização de dano ao erário.
Nessa linha, entendo que, de fato, não se encontram
devidamente delineados nos autos os elementos infor-

1.2. Cientiﬁcar o denunciante da presente decisão;
1.3. Arquivar os autos, na forma do art. 176, §3°, I do RITCEES.
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 (presiwww.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Representante: Outras autoridades (MAYARA ASSIS DA
MOTA – CONTROLADORA MUNICIPAL)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO MATEUS – PAGAMENTOS IRREGULARES A SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS – CONHECER – DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS – NOTIFICAÇÃO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
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I - RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação relacionada à Prefeitura Municipal de São Mateus, em razão de supostas irregulares nos pagamentos a diversos servidores e agentes políticos no período entre 2012 e 2016, identiﬁcados em auditoria por amostragem realizada no Processo
Administrativo n° 000.448/2017 (Protocolo TC 19427-3).
Após as medidas procedimentais preliminares foram os
autos à área técnica, que instruiu o feito com as Manifestações Técnicas 139/2018-9, 138/2018-4 e 386/20189, além da manifestação do Ministério Público de Contas, que se pronunciou conforme Parecer 2493/2018-5.
Nos termos da Manifestação Técnica 139/2018-9, a SecexPrevidência sugeriu o recebimento do protocolo TC
19427-3 como Representação, bem como o seu envio
ao NCD para autuação e, após a juntada do protocolo
19430/2017-5 aos presentes autos, devolvê-los à referida secretaria para análise.
Cuidou, ainda, a referida MT 139/2018-9 de realizar a
análise de admissibilidade desta Representação e, que
se posicionou no sentido de reconhecer o cumprimento
das exigências dispostas nos artigos 94 e 99 da Lei Complementar nº 621/2012.
Assim, foram reunidos nestes autos os Protocolos que
tratavam do mesmo tema, derivados de auditoria interna instaurada em 2017 (Processo Administrativo
448/2017).
Diante disso, retornaram os autos à SecexPrevidência
que, através da Manifestação Técnica 386/2018-9, concluiu sua análise nos seguintes termos:

3.1. Determinar ao Prefeito Municipal Daniel Santana
que adote as medidas administrativas cabíveis para solução das impropriedades noticiadas (medidas saneadoras, sindicâncias e/ou inquéritos, etc...) e caso essas medidas não sejam suﬁcientes para elisão do dano, que seja
instaurada a competente tomada de contas especial, nos
termos da IN 32/2014 para apuração dos fatos, identiﬁcação dos responsáveis e quantiﬁcação do dano.
3.2 – Caso seja acolhida a proposta anterior, sejam arquivados os autos.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público Especial de Contas, que através do
Parecer 2493/2018-5 (evento 27), da lavra do Ilmo. Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu integralmente com as proposições da unidade técnica explicitadas na invocada MT 386/2018-9.
É o relatório.
II – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, no que toca aos requisitos de admissibilidade da Representação estabelecidos no art. 94 da
Lei Complementar 621/2012 c/c art. 177 do RITCEES, como bem delineado pela unidade técnica competente,
vislumbra-se a observância às exigências legais, em especial a exposição clara dos motivos que deram ensejo
à representação, além da demonstração da legitimidade
e interesse do representante, bem como a instrução do
feito com a documentação necessária.

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Por essas razões, em linha com o entendimento técnico,
considero atendidos os pressupostos de admissibilidade,
de modo que se impõe o conhecimento da presente representação.

Propõe-se ao Relator, caso assim apreenda:

III - FUNDAMENTAÇÃO
www.tce.es.gov.br

Como dito, trata-se de representação apresentada pela
Sra. Mayra Assis da Mota, Controladora Interna do Município, tendo como pano de fundo supostas irregularidades observadas quando da auditoria realizada por amostragem da folha de pagamento dos servidores públicos
de São Mateus, ES, com resultados parciais da auditoria,
em que se veriﬁcou o cometimento de atos de improbidade administrativa e dano ao erário por agentes políticos e vários servidores públicos no que concerne à folha
de pagamento do período entre 2012 e 2016.
Do resultado da auditoria interna promovida pelo Controle Interno restaram apontados os seguintes indícios
de irregularidades:
RELATÓRIO 001 (p. 6)
4. CONSTATAÇÃO Conforme acima explanado, em consulta realizada ao portal d transparência no site oﬁcial
da Prefeitura Municipal de São Mateus, ES, restou constatada a existência de inúmeros casos de servidores públicos municipais que vem recebendo salários elevados e
em montante bem superior ao limite do teto salarial do
Prefeito Municipal de São Mateus, que atualmente é de
R$ 12.914 (doze mil, novecentos e quatorze reais e quatro centavos).
(...)
Restou ainda veriﬁcado pela Equipe de Controle Interno que o aumento considerável de situações em que remunerações de servidores públicos municipais ultrapassaram a do Prefeito se deu após a edição da Lei Complementar no 082/2014 que alterou a Lei Municipal no
237/92, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da
Administração Pública Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas, (...) as férias-prêmio convertida em peSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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cúnia, conhecido como gratiﬁcação de assiduidade -GAS
- passou o ter caráter indenizatório, o que gerou vários
questionamentos a esse órgão de controle interno.
RELATÓRIO 002 (p. 59)
4.1. PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS Ao examinar
os relatórios de folha de pagamento -PMSM - meses de
outubro e novembro de 2016, veriﬁcamos pagamentos
de valores excessivos a alguns servidores públicos a título de supostas férias indenizadas (...)
4.2. SERVIDORES RECEBENDO GRATIFICAÇÕES/VANTAGENS EM PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO (...) No entanto, é uníssono o entendimento de que qualquer vantagem só pode ser concedida ao servidor que cumprir o
período do estágio probatório, que tem duração de 03
(três) anos. Assim vem se manifestando a douta Procuradoria Geral do nosso município, em vários pareceres
jurídicos, como por exemplo: Parecer no 541/2016-Processo 009.018/2016; Parecer no 673/2016-Processo
no 014.600/2016; Parecer no 365/2016-Processo no
007.965/2016. (...)
4.3. PAGAMENTO INDEVIDO DE COMISSÕES A SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Assim, nos moldes deﬁnidos pela Carta Magna, não há
justiﬁcativa plausível para pagamento de quaisquer valores a qualquer outro título, a não ser o subsídio ﬁxado em parcela única, aos Secretários Municipais, considerados agentes políticos, conforme disposto na Lei Municipal n° 1192/2012. Todavia, o texto constitucional supracitado não vem sendo observado pela Secretaria Municipal de Administração quando do pagamento dos salários dos Secretários Municipais, onde observamos pagamentos indevidos de Gratiﬁcação por participação em

Comissões (...)
4.4. ACÚMULO ILEGAL DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DE COMISSÕES No tocante ao acúmulo de gratiﬁcações aos servidores públicos por participação em comissões, assim dispõe o artigo 48 da Lei Complementar
no 073/2013: “Fica estabelecido o limite de até 02 (duas) gratiﬁcações ao Servidor por participação em Comissões”.(...)
RELATÓRIO 003 (p. 75)
Veriﬁca-se que após a vigência da Lei Complementar no
082/2014, verbas que tem nítido caráter remuneratório,
passaram a ser interpretadas pela gestão anterior como sendo de natureza indenizatória, como por exemplo:
gratiﬁcação de assiduidade; gratiﬁcação de produtividade ﬁscal e produção médica.
RELATÓRIO 004 (p. 148)
4.1. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGO Ao examinar os
relatórios de folha de pagamento - PMSM - meses de outubro e novembro de 2016, foi veriﬁcada a existência de
acúmulo de cargos por servidor público efetivo ao tempo
que ocupou cargo de agente político.
RELATÓRIO 012 (item 13, p. 13)
4.1. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA-LEI COMPLEMENTAR N° 074/2013
(...) Entretanto em análise aos relatórios de folha de pagamento do mês de maio/2017, observamos o pagamento de extensão de carga horária a vários proﬁssionais do magistério que atualmente não estão atuando
em sala de aula; não estão lotados na Secretária Municipal de Educação; se sequer estão exercendo cargo comissionados, e em análise a legislação municipal acima
citada, a Equipe de Controle Interno não vislumbrou poswww.tce.es.gov.br

sibilidade jurídica para o pagamento de extensão de carga horária nas situações referenciadas. (...)
4.2. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PROIBIÇÃO EXPRESSA NO DECRETO N° 7.590/2014 O Decreto Municipal 7.590/2014 estabelece em seu artigo 4°, que “ﬁca vedado o pagamento de horas extras”, todavia, observamos que referido Decreto não vem sendo observado por
alguns gestores municipais, ao permitir o pagamento de
horas extras a servidores que desenvolvem suas atividades em setores administrativos (...)
Sustenta, ainda, ter o Controle Interno apresentado Relatório com recomendações de suspensão de quaisquer
pagamentos aos agentes políticos do Município em situação suspeita, bem como a apuração da ocorrência de
dano ao erário, o que foi parcialmente acolhido pelo Secretário Municipal de Administração.
Ato contínuo, consta nos autos a informação de que teriam sido instaurados Processos Administrativos Disciplinares com vistas à apuração dos indícios de irregularidades no recebimento de vultosas quantias ao mesmo
tempo que possuíam acesso ao sistema de folha de pagamento de servidores, embora não se tenha notícia da
conclusão destes.
Neste ponto, cumpre salientar que a controladoria já solicitou e obteve Relatório Analítico da folha de pagamento dos servidores públicos do Município, referente aos
meses de setembro a novembro de 2016 e iniciou as medidas administrativas para ilidir o dano, quando indicou
suspensões de pagamentos.
Assim, em que pese o atual Prefeito ter tomado conhecimento das irregularidades relatadas, não se vê nos autos a demonstração de que tenha sido adotada qualquer
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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medida administrativa com vistas à apuração das responsabilidades pelas ilegalidades noticiadas, tampouco
o resultado das recomendações para suspensão de pagamentos irregulares.
Nesse contexto, uma vez caracterizada a ocorrência de
dano ao erário proveniente de desfalques e/ou desvios
de dinheiros, bens ou valores públicos, bem como a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico
de que resulte em dano ao erário, compete à autoridade administrativa a adoção de providências com vistas à
instauração de tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis e a quantiﬁcação do dano através de tomada de contas especial,
sob pena de responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 83 da Lei Complementar 621/2012.
Em razão disso, acolho a proposição técnica no sentido
de determinar que, antes de encaminhar a cópia de processo de auditoria instaurado a esta Corte de Contas, cabe ao atual Prefeito promover a continuidade de apuração e adoção das medidas administrativas necessárias
para a caracterização ou elisão do dano. Assim, esgotadas as medidas administrativas previstas no artigo 2º da
IN 32/2014 sem a elisão do dano, a autoridade competente deverá diligenciar a instauração de tomada de contas especial.

ração.

Augusto Taufner.

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. Conhecer a presente Representação, em razão do
atendimento aos requisitos de admissibilidade dispostos
no artigo 177, do RITCEES c/c art. 94 da LC 621/2012;
1.2. Determinar ao Prefeito Municipal de São Mateus,
Sr. Daniel Santana, que adote as medidas administrativas cabíveis para a solução das impropriedades noticiadas nestes autos e, caso estas não sejam suﬁcientes para
a elisão do dano, que seja instaurada a competente tomada de contas especial, com o objetivo de apurar os fatos, identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e obter o respectivo ressarcimento, no prazo de 90 (noventa) dias a partir da instauração, com a estrita observância dos termos da Instrução Normativa nº 32/2014 deste TCEES;
1.3. Cientiﬁcar os Responsáveis e a Representante da
presente decisão;

Por todo o exposto, perﬁlho do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica, aderidas pelo órgão ministerial, e VOTO
pelo conhecimento da presente representação e a imposição de determinação ao atual Prefeito, nos termos da
MT 386/2018-9.

1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à conside-

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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- 1112/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03849/2018-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Representante: ALDAIR DOS SANTOS MINEIRO, JOSE PEDRO DA SILVA, ROMILDO BARROSO ALVES, MARCOS JOSE MARCON DA SILVA, ANATILDE APARECIDA DA SILVA
NAERTIER
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO – IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO 169/2017 – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECER – ENCAMINHAR REPRESENTAÇÃO AO TCU – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação relacionada à Prefeitura Municipal de São José do Calçado, em razão de supostas irregulares na execução do Contrato n° 169/2017,
resultante da Concorrência Pública n° 001/2016, cujo
objeto é a contratação de empresa para a implantação
do sistema de esgotamento sanitário no Município, que
envolve recursos na ordem de R$ 7.884.882,31.
O representante aduz, em síntese, que a dotação orçamentária destinada ao custeio do contrato, ﬁrmado com
a empresa T&T Engenharia, Irrigação e Sistemas de Automação Ltda., é proveniente da Fundação Nacional de
Saúde – FUNASA, órgão federal, e teria sido obtida por
meio do Convênio n° 669417 (TC/PAC 65/11), conforme
Lei Municipal n° 1740/2012, alterada pela Lei Municipal
n° 1745/2012.
Após os trâmites regulares do processo, os autos foram
alvo de análise pela SecexEngenharia, tendo resultado
na Manifestação Técnica 436/2018-3 (evento 06), que
concluiu pelas seguintes propostas de encaminhamento:
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do exposto nessa Manifestação Técnica, sugere-se a esta Corte de Contas:

3. Arquivar os autos, após trânsito em julgado.

ser submetida ao Plenário.

Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público Especial de Contas, que através do
Parecer 2925/2018-2 (evento 12), da lavra do Ilmo. Procurador Luciano Vieira, pugnou pelo não conhecimento
da representação sob análise, com a posterior remessa
do processo ao Tribunal de Contas da União.

Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a
matéria sobre a qual versa a presente representação é
afeta à aplicação de recursos públicos de origem federal, uma vez que o Contrato n° 197/2016 é viabilizado
por meio de recursos provenientes do Governo Federal,
desenvolvido no âmbito do Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA). Além disso, a instrução processual deu conta
de que não haveria contrapartida do Município no referido convênio, de acordo com o Portal Transparência Federal (evento 07).

É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, quanto aos requisitos de admissibilidade
no tocante às representações --- que se equivalem aos
aplicados às denúncias na forma do art. 186 do RITCEES ---, encaminhadas a este Egrégio Tribunal de Contas, o
Regimento Interno (RITCEES) estabelece:
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.

1. Encaminhar a representação ao Tribunal de Contas da
União, visto que os recursos orçamentários para a execução do contrato em tela são oriundos, unicamente, de
verba federal (FUNASA), sem contrapartida do município;

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.

2. Notiﬁcar o fato aos representantes;

§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.

www.tce.es.gov.br

Dessa forma, tendo em vista se tratar da aplicação de
recurso público federal, expressamente sujeito à ﬁscalização do Tribunal de Contas da União, o conhecimento
da presente representação extrapola a competência deste Tribunal de Contas Estadual, de modo que ausentes
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido
e regular do processo.
Por todo o exposto, perﬁlho do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela
área técnica, endossados pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto, e VOTO pelo
não conhecimento da presente representação, nos termos da MT 436/2018-3.
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à 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
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Santo, reunidos em sessão deste Colegiado, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Não conhecer a presente Representação, em razão
do não atendimento aos requisitos de admissibilidade
dispostos no artigo 94, §1° c/c 99, §2° e 101, todos da Lei
Complementar 621/2012;

Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 1586/2017, propiciou a
citação da responsável para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 2037/2017).

ACÓRDÃO TC- 1114/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Regularmente convocada (Termo de Citação 2461/2017),
a responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas justiﬁcativas e documentos comprobatórios.

1.2. Encaminhar a Representação ao Tribunal de Contas da União, visto que os recursos orçamentários para a
execução do contrato em tela são oriundos, unicamente,
de verba federal (FUNASA), sem contrapartida do Município;

Processo: 06062/2017-3

1.3. Cientiﬁcar os Representantes da presente decisão,
na forma do art. 307, §7° do RITCEES;

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

1.4. Arquivar os autos, na forma do art. 176, §3°, I do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

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

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: UIJM - Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro
Responsável: MARCIA CRAVO MACHADO

2. Unânime.

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

RELATÓRIO

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade da Senhora Márcia Cravo Machado.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 1059/2017
evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação da responsável para apresentação de justiﬁcativas quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
3.3.1– designação de servidores em desvio de função para
compor unidade executora de controle interno
www.tce.es.gov.br

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 2698/20183 opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 da Unidade Integrada Jerônimo Monteiro sejam
julgadas Regulares, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar nº 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a
área técnica, opinando pela REGULARIDADE da presente
prestação de contas anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Unidade Integrada
Jerônimo Monteiro, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da Senhora Márcia
Cravo Machado, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 1059/2017
resultando na citação da responsável com relação ao seguinte item:
3.3.1– Designação de servidores em desvio de função
para compor unidade executora de controle interno
Base legal: art. 37 da CFRB/88
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Foi constatado no RT 1059/2017:
Por meio do site transparência, veriﬁcou-se que Jane
Garcia Louzada Souza, que assinou pelo controle interno, tem o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, e João Ernesto Moulim, ocupa o cargo de vigia.
Considerando que o relatório da Unidade Executora de
Controle Interno tem pontos de controle tais como orçamentário, ﬁnanceiro e patrimonial, nota-se que estes
servidores, além de estarem em desvio de função, ocupam funções incompatíveis ao de proﬁssionais com perﬁl para elaboração do relatório e parecer da Unidade
Executora de Controle Interno.
A responsável apresentou justiﬁcativas no seguinte sentido:
Sobre a designação de servidores em desvio de função
para compor a Unidade Executora de Controle Interno
deste hospital, fazemos as seguintes considerações que
entendemos, sejam relevantes para este processo e devem possuir relevância quando acrescentadas na análise
de tal situação.
Os serviços terceirizados que dispomos em 2016 são os
de higienização e limpeza, nutrição e segurança. Essa terceirização transferiu as atividades do auxiliar de serviços
gerais e vigilante para os funcionários terceirizados, sendo assim, os servidores efetivos nestas funções foram remanejados de acordo com habilidades e conhecimentos
técnicos, lavanderia e aos setores administrativos.
Diante desse quadro disponível de servidores esta direção fez algumas solicitações de pessoal (Anexo 1), algumas sem respostas e outras com resposta negativa por
falta de vagas autorizadas em lei, no entanto, os serviços
precisavam ser mantidos e tínhamos de garantir a assis-

tência aos usuários, que possuem caráter essencial, motivo pelo qual priorizamos manter a escala nesses setores, mesmo com os desvios de função.
Fora priorizado ainda com 01 auxiliar administrativo no
Setor de Arquivo Médico e Exames, cuja atribuição está em fazer a cobrança/faturamento de todos os procedimentos médicos e de outros proﬁssioilais, sendo necessária a interlocução com os médicos e demais proﬁssionais assistenciais para ﬁnalização da cobrança/faturamento, realizando relatórios quantitativos de atendimentos, bem como se comunica com a Superintendência Regional de Saúde de Cachoeira de ltapemirim e Secretaria Estadual de Saúde, pacientes e Ministério Público e Conselho Tutelar, sendo que outros servidores também atuam neste setor, porém sem tais habilidades.
Considerando que esta direção tem ao longo de todo esse período buscado cumprir com todas as demandas administrativas e legais para o funcionamento regular deste hospital, utilizando para isso os instrumentos e recursos disponíveis, inclusive sem a presença do Diretor Administrativo, sobrecarregando ainda mais a todos os servidores.
Tais atos se devem ao fato de que desde 1994 a Secretaria Estadual de Saúde não realizar concurso público para
a área administrativa, as contratações para os cargos administrativos estão sendo feitas por meio de designação
temporária, mas somente em 2011, 01 Assistente Administrativo foi contratado para atender a demanda de expansão do ambulatório cirúrgico e, em 2017, 01 auxiliar
administrativo para assumir o Setor de Recursos Humanos devido à licença maternidade e férias da gerente do
setor (que já havia 02 anos sem tirar férias por não ter
quem a substituísse).
www.tce.es.gov.br

Com o advento da Lei Complementar 407, de 27 de julho
de 2007, as Unidades Hospitalares assumiram diversas
responsabilidades que anteriormente estavam sob gestão da Sesa e do antigo Instituto Estadual de Saúde Pública- IESP, no entanto, a lei em questão não atribuiu competência para contratação de pessoal, estando esta unidade hospitalar diretamente subordinada e dependente
da estrutura administrativa da Sesa para contratação de
pessoal e nomeação de cargos comissionados.
Referente à análise da Prestação de Contas Anual - PCA
relativa ao exercício ﬁnanceiro de 2016, por meio de site
transparência, essa Corte veriﬁcou que a Sra. Jane Garcia Louzada Souza com o cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, assinou pelo controle interno, e o Sr. João Ernest
) Moulin, ocupando o cargo de vigilante participou da
elaboração, considerado desvio de função, com servidores ocupando funções incompatíveis ao de proﬁssionais
com perﬁl para elaboração do relatório e parecer da Unidade Executora de Controle Interno.
Porém, como relatado nesta citação, todos os servidores
que foram remanejados para o setor administrativo, assumiram outras atividades de acordo com habilidades e
conhecimentos técnicos dentro da Unidade. A servidora
citada Sra. Jane Garcia Louzada de Souza possui duas formações em nível superior (Anexo 2), participou de capacitação para Pregoeiros e trabalha no Setor Administrativo pelo menos há 10 anos, quanto ao servidor Sr. João
Ernesto Moulin, o mesmo trabalhou durante um período
no setor de almoxarifado, neste momento responde pelo Setor de Patrimônio e atua como suplente de Pregoeiro, participou do Curso de Licitações Públicas.
Como se observa ambos servidores possuem conhecimentos e capacitação suﬁcientes para a elaboração dos
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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relatórios em questão, uma vez que os mesmos são funcionários efetivos, participantes de cursos de capacitação ofertados pela SESA e ESESP e conhecedores das rotinas administrativas da Unidade.
Deve-se levar em consideração que foi publicada pela SECONT no Diário Oﬁcial a Portaria n° 009-R, de 22 de dezembro de 2016 (Anexo 3), ela deﬁne orientações quanto à formação das Unidades Setoriais de Controle Interno, bem como as documentações para compor o RELUCI, deﬁnindo entre outras o prazo para designação desta
Unidade Executora em 16/01/2017.
De acordo com as orientações, foi recomendável para
que os responsáveis pelo Controle Interno fossem servidores efetivos, no entanto o hospital contava com os seguintes servidores na área administrativa:
A SESA publicou a Portaria n° 012-S de 16/01/2016 com
a designação dos servidores responsáveis por compor
a Unidade Executora de Controle Interno, havendo um
Coordenador· Geral Sra. Patrícia Gomes da Costa Scarpe, responsável pelo Controle Interno do respectivo órgão, (Anexo 4). Demonstrando novamente que a direção
da Unidade indicou servidores com papel de análise de
documentos e relatórios cuja analise local se deu pelos
membros, a partir do Roteiro e Check List, sempre com
o acompanhamento e Coordenação Geral por parte do
Fundo Estadual de Saúde.
Não havendo tempo hábil para a Unidade atribuir tal atividade a outros servidores, por conta do quadro escasso de servidores, uma vez recebido orientações via email
(Anexo 5) no dia 31/01/2017 da Sra. Patrícia Gomes da
Costa Scarpe (Coordenadora Geral da comissão RELUCI)
informando a existência de um check list devendo ser realizado até dia 02/02/2017, com o manual contendo o

Roteiro -Mínimo de Análise auto explicativo, e se responsabilizando quanto às conferências e elaboração do Relatório da Unidade do Controle Interno - RELUCI- da SECONT, permitindo assim a realização dos relatórios com
segurança, já que havia a existência de uma equipe preparada para a conferência dos relatórios na Secretaria
Estadual de Saúde, antes de sua conclusão ﬁnal perante ao RELUCI.
Com a falta de servidor efetivo para a formação da comissão na realização da Prestação de Contas Anual PCA, a gestão ﬁcou sem opções, e mesmo se pudesse em
alguma hipótese ter como designar a DT contratada como Assistente Administrativo, a mesma não possuía conhecimento especíﬁcos referente aos relatórios solicitados, e por exercer atividade a qual não seria possível ser
paralisada por conta dos pacientes em espera para a realização de cirurgias, foi de suma importância que a Sra.
Jane Garcia Louzada de Souza e Sr. João Ernesto Moulin assumissem a responsabilidades quanto aos relatórios Prestação de Contas Anual, já que teria uma equipe
preparada para conferir tais relatórios, que de certa forma foram realizados, uma vez que não houve falhas em
suas análises.
Por ﬁm, vale ressaltar que este é o efeito de uma situação que vem se desenvolvendo há tempos e o gestor
de hospital é também refém, buscando cumprir com todas as demandas administrativas e legais para o funcionamento regular deste hospital, utilizando para isso os
instrumentos e recursos disponíveis. E não podemos deixar de registrar que eram poucos à época, e que reforçamos a necessidade de adequação do quadro de pessoal para cumprimento da legislação, especialmente quanto ao Controle Interno, conforme UIJM/OF/N’280/2018,
www.tce.es.gov.br

(Anexo 6).
Da análise das justiﬁcativas, a área técnica constatou
que o ponto central de irregularidade consistiu em citar
o responsável para que justiﬁcasse a falta de segregação
das funções dos integrantes que compuseram a comissão da unidade de controle interno.
Nas justiﬁcativas, restou claro que a estrutura existente
do órgão não tinha um quadro de servidores qualiﬁcados a disposição para compor tal comissão, pois a necessidade da unidade gestora já se encontrava com capacidade máxima e o responsável não detinha poderes legais
e orçamentários para a contratação de novos servidores.
A ITC ainda observou outro ponto importante, apear dos
servidores citados no Relatório Técnico terem ingressado nos quadros da unidade com cargos de natureza incompatível com as atividades requer dos seus integrantes, esses possuem qualiﬁcação técnica para desempenharem tais funções, como demonstrado nas justiﬁcativas. Com isso, a ITC 2698/2018 sugeriu o afastamento
do indício de irregularidade.
Tendo sido sanada a irregularidade apontada no RT
1059/2017, os autos foram, então, encaminhados ao
Ministério Público de Contas, que se posicionou através
de Parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira, que
endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC
2698/2018-3, pugnando pela regularidade da presente
prestação de contas.
III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2698/2018-3,
encampo os fundamentos e conclusões explicitadas peSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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lo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Unidade Integrada Jerônimo Monteiro, sob responsabilidade da Senhora Márcia Cravo Machado, relativas ao
exercício ﬁnanceiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO à responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei

CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
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

ACÓRDÃO TC- 1115/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 07610/2017-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
UG: IPAS - Instituto de Previdência Dos Servidores Públicos de Barra de São Francisco-Es
Relator: João Luiz Cotta Lovatti

1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Responsável: ROBERTO RIBEIRO MARTINS

2. Unânime.

Interessado: ADILSON ALMEIDA MARTINS

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), Rodrigo Coelho do Carmo e Domingos Augusto
Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – ABERTURA, MESES
DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2017 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos da omissão no encaminhamento das
Prestações de Contas Mensais referente a abertura, meses de janeiro, fevereiro, março e abril do exercício de
2017, pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barra de São Francisco, através do sistema Ciwww.tce.es.gov.br

dadES.
Consultando o referido sistema, a Manifestação Técnica
1339/2017 veriﬁcou que, não foram enviados os dados
referentes as prestações de contas mencionadas, solicitados na Decisão em Protocolo 321/2017. Com isso, a ITI
1489/2017 sugeriu a citação do responsável para que em
15 dias prestasse esclarecimentos e notiﬁcação para que
encaminhasse a PCA.
O responsável foi devidamente citado, por meio do Termo de Citação 2237/2017 e notiﬁcado por meio do Termo de Notiﬁcação 3281/2017, da Decisão Monocrática
1826/2017, encaminhando os dados necessários para
regularização, atendendo o estabelecido na Decisão.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia na sua Instrução Técnica Conclusiva 2846/2018, ao
consultar o sistema CidadES, veriﬁcou que o último mês
demandado foi homologado na data de 30/11/2017, e
considerando o atendimento ao Termo de Notiﬁcação
3181/2017, sanando a omissão da PCM referente à abertura e aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do
exercício de 2017, bem como atendimento ao Termo de
Citação 2237/2017-8, sugeriu, 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 3431/2018-6, 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
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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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:

ACÓRDÃO TC- 1116/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 08953/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017

1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).

UG: IPAS - Instituto de Previdência Dos Servidores Públicos de Barra de São Francisco-Es

2. Unânime.

Responsável: ROBERTO RIBEIRO MARTINS

3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Interessado: ADILSON ALMEIDA MARTINS

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo e Domingos Augusto
Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
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

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – MÊS DE MAIO DO
EXERCÍCIO DE 2017 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos da omissão no encaminhamento das
Prestações de Contas Mensais referente ao mês de maio
do exercício de 2017, pelo Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Barra de São Francisco, através
do sistema CidadES.
Consultando o referido sistema, a Manifestação Técnica
1583/2017 veriﬁcou que, não foram enviados os dados
referentes as prestações de contas mencionadas, solicitados na Decisão em Protocolo 397/2017. Com isso, a ITI
1491/2017 sugeriu a citação do responsável para que em
15 dias prestasse esclarecimentos e notiﬁcação para que
encaminhasse a PCA.
O responsável foi devidamente citado, por meio do Termo de Citação 2373/2017 e notiﬁcado por meio do Termo de Notiﬁcação 3332/2017, da Decisão Monocrática
1827/2017.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Econowww.tce.es.gov.br

mia na sua Instrução Técnica Conclusiva 2845/2018, ao
consultar o sistema CidadES, veriﬁcou que o último mês
demandado foi homologado na data de 30/11/2017,
sendo considerado entregue nesta data
Observou ainda a área técnica que em consulta ao Sistema e-tcees deste Tribunal, o Senhor Adilson Almeida
Martins foi notiﬁcado e citado por termos de notiﬁcação e citação criados em 16/03/2018, ou seja, depois da
homologação/entrega da presente Prestação de Contas
Mensal.
No Despacho 30413/2018 de 20/06/2018 do Núcleo de
Controle de Documentos, foi informado que não constava, do sistema e-tcees, documentação protocolizada referente ao Termo de Notiﬁcação 3332/2017 e ao Termo
de Citação 2373/2017.
No entanto, ITC 2845/2018, considerando que a Prestação de Contas Mensal referente ao mês de maio do exercício de 2017, do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos de Barra de São Francisco- ES, foi homologado/
entregue em 30/11/2017, sanando a omissão, sugeriu o
arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de
acordo com a proposição da área técnica, por meio do
Parecer 3431/2018-6, da lavra do Procurador de Contas,
Dr. Luciano Vieira.
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
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão 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: 22/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo e Domingos Augusto
Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
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

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-086/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 02539/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016

corroborado pela Instrução Técnica Inicial ITI 1450/20177, sugerindo a citação dos responsáveis para apresentação de justiﬁcativas e demais documentos que entendessem necessários, em razão das seguintes irregularidades apontadas:
Item 2.1 Descumprimento de prazo de encaminhamento da PCA.
Base Legal: artigo 123 do Regimento Interno do TCEES e
artigo 59, § 1º da Lei Orgânica do Município de Ecoporanga.
Responsável: Elias Dal Col.
Item 4.2.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO
quanto à limitação de empenho.

UG: PME - Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Base Normativa: art. 9º da LC nº 101/2000 (LRF) e art. 24
da LDO (Lei Municipal nº 1.759 de 07/10/2016).

Relator: Domingos Augusto Taufner

Responsável: Pedro Costa Filho.

Interessado: ELIAS DAL COL

Item 4.3.1 Abertura de crédito adicional com a fonte excesso de arrecadação inexistente.

Responsável: PEDRO COSTA FILHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA – EXERCÍCIO DE 2016 – PARECER
PRÉVIO – APROVAÇÃO COM RESSALVAS – DETERMINAÇÕES – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, referente ao exercício ﬁnanceiro
de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Elias Dal Col e
Pedro Costa Filho.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 986/2017-7
www.tce.es.gov.br

Base legal: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43, §1º, inciso II da Lei nº 4.320/64).
Responsável: Pedro Costa Filho.
Item 5.1 Divergência entre o saldo do termo de veriﬁcação das disponibilidades de caixa consolidado e a soma das disponibilidades de caixa das unidades gestoras
do município.
Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.
Responsável: Pedro Costa Filho.
Item 6.1 Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.
Responsável: Pedro Costa Filho.
Item 12.1.12 Dotação atualizada apresenta-se em valor
superior à receita prevista atualizada.
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964.
Responsável: Pedro Costa Filho.
Em Decisão Monocrática 1983/2017-5, determinei a citação dos responsáveis, para que apresentassem seus
esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias, o
que foi atendido pelos responsáveis, tempestivamente,
por meio de Defesa/Justiﬁcativa 506/2018-5, Peça Complementar 6710/2018-8 e Defesa/Justiﬁcativa 505/20181.
Ato sequente, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, através de Instrução Técnica
Conclusiva ITC 2177/2018-8, opinou pela emissão de parecer prévio, dirigido à Câmara Municipal de Ecoporanga, recomendando a aprovação com ressalvas das Contas do Sr. Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal durante o exercício de 2016, bem como expedição de determinações e recomendações à Administração Municipal.
Por ﬁm, propôs a aplicação de multa ao Sr. Elias Dal Col.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 3098/2018-9, da lavra do Procurador-Geral
Dr. Luciano Vieira, acompanhou o entendimento técnico.

Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, referente ao
exercício de 2016, de responsabilidade dos Srs. Elias Dal
Col e Pedro Costa Filho, portanto, estamos a apreciar as
“Contas de Governo”.
Veriﬁco que o feito se encontra devidamente instruído.
Observados todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito, uma vez
que observados todos os trâmites legais, regimentais e
atendido os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “ﬁscalização” de competências do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do
Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo (art.
71, I) e a de julgar as contas dos demais administradores
e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art. 71, II). Tais normas são
aplicadas também aos Tribunais de Contas dos Estados,
conforme dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para ﬁns de emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo Municipal, competente a proceder com o julgamento das contas.

É o relatório. Passo a fundamentar.

A referida Prestação de Contas foi recebida e homologada nesta Corte de Contas em 04 de maio de 2017 por
meio do sistema CidadES, ou seja, intempestivamente,
com fulcro no artigo 123 do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Resolução TC 261/2013.

FUNDAMENTAÇÃO

Da Execução Orçamentária

Cumpre destacar que os responsáveis apresentaram requerimento para realização de sustentação oral quando
do oferecimento de suas justiﬁcativas.

www.tce.es.gov.br

Depreende-se da Lei Orçamentária Anual que a receita
foi estimada em R$ 58.500.000,00 e ﬁxou a despesa em
R$ 58.500.000,00 permitindo a abertura dos créditos adicionais suplementares até o limite de R$ 27.900.000,00.
No decorrer da execução orçamentária, constatou-se terem ocorrido aberturas de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 18.044.206,34 que observaram o valor autorizado pela Lei Orçamentária Anual, e de acordo
com as movimentações de créditos orçamentários e com
a dotação inicial, veriﬁcou-se que esta foi alterada no valor de R$ 2.835.546,86.
Da Gestão Fiscal
Consta que a Receita Corrente Líquida (RCL) do Município de Ecoporanga totalizou R$ 56.189.475,62 no exercício de 2016, sendo 48,20% desse montante destinado às
despesas com pessoal, observando assim os limites legal
(54%) e prudencial (51,3%).
No tocante às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram 51,31% em relação à RCL, respeitando os limites legal (60%) e prudencial (57%).
De acordo com os demonstrativos contábeis integrantes
da Prestação de Contas Anual do Município, a dívida consolidada líquida representou -8,26% da receita corrente
líquida ao ﬁnal do exercício em análise, observando, portanto, o limite previsto (120% da receita corrente líquida) e estando em conformidade com a legislação.
Ressalte-se que dos demonstrativos encaminhados, veriﬁcou-se não terem sido extrapolados os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução 43/2001 do Senado Federal (16% e 7% Receita CorSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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rente Líquida) e no artigo 167 da Constituição da República, bem como não houve concessão de garantias ou
recebimento de contra garantias.

A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas constatou ter sido a presente Prestação de Contas encaminhada intempestivamente, em 04 de maio de 2017.

Ademais, não houveram evidências do descumprimento
do limite de inscrição de restos a pagar não processados
pelo Poder Executivo no exercício de 2016, considerando
que o montante de R$ 1.097.504,69 constante em recursos de livre aplicação (não vinculados) é suﬁciente para
cobrir os déﬁcits ﬁnanceiros nas fontes Saúde Recursos
Próprios (R$ 198.514,08) e Educação Recursos Próprios
(R$ 87.455,92), no total de R$ 285.970,00.

Em suas razões de justiﬁcativa, o responsável – Sr. Elias
Dal Col – informou que o ano de 2017 foi o ano em que
iniciou a sua gestão, tendo ocorrido mudanças estruturais em diversos setores, o que teria inviabilizado o encaminhamento tempestivo de relatórios e documentos
necessários à PCA. Por ﬁm, solicita o afastamento da irregularidade, por entender que a entrega intempestiva
não foi capaz de causar prejuízo à análise técnica.

Ao se averiguar a ocorrência (ou não) de aumento de
despesa nos últimos 180 dias do mandato do Prefeito
Municipal, observou-se nas folhas de pagamento referentes às competências de julho a dezembro de 2016,
não ter havido evidência de descumprimento do artigo
21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em sua Instrução Técnica Conclusiva, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE opinou pela manutenção da irregularidade com aplicação
de multa ao responsável, uma vez veriﬁcado em consulta ao sistema CidadES que o responsável assumiu o governo já com o 8º (oitavo) mês da Prestação de Contas
Bimestral de 2016 entregue, o que demonstra não terem
sido herdados atrasos que inviabilizassem o cumprimento do prazo.

Por ﬁm, constatou-se a inexistência de previsão beneﬁciadora de instituições com renúncia de receita, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do Município, aprovadas para o exercício sob exame.
Das Irregularidades
Passo então à detida análise das inconsistências apontadas pelo Corpo Técnico:
Descumprimento de prazo de encaminhamento da PCA
(item 2.1 do RT 986/2017)
Base Legal: artigo 123 do Regimento Interno do TCEES e
artigo 59, § 1º da Lei Orgânica do Município de Ecoporanga.
Responsável: Elias Dal Col.

Em que pese a equipe técnica ter entendido que não seria motivo válido a simples alegação de que houveram
mudanças em alguns setores quando da assunção da
gestão pelo responsável, considerando que foi o primeiro ano da gestão e que a apresentação intempestiva não
causou prejuízo à análise da prestação de contas nem ao
gestor responsável pelo exercício, deixo de acolher a sugestão de aplicação de multa ao Sr. Elias Dal Col.
Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (item 4.2.1 do RT 986/2017)
Base Normativa: art. 9º da LC nº 101/2000 (LRF) e art. 24
da LDO (Lei Municipal nº 1.759 de 07/10/2016).
www.tce.es.gov.br

Responsável: Pedro Costa Filho.
Como mencionado em seu Relatório Técnico, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas apurou
que o Município de Ecoporanga não atingiu a meta estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, em 2016,
para resultados primário e nominal, bem como não alcançou as metas bimestrais de arrecadação no exercício
de 2015, tendo sido mantido o indicativo de irregularidade.
O responsável – Sr. Pedro Costa Filho – alegou em sua defesa ter observado que nos primeiros bimestres do exercício ﬁnanceiro de 2016, a meta de arrecadação prevista
não havia se concretizado, mas que apesar disso, a tendência era de que até o término do exercício ﬁnanceiro
de 2016, a meta total de arrecadação pudesse ser atingida, ou ao menos ﬁcar próxima do previsto, haja vista
ter atingido 96,18% do montante previsto inicialmente.
Aduziu ainda que a limitação de empenho não deve, necessariamente, se dar por Decreto Normativo, mas sim
por qualquer “ato próprio” ou qualquer “mecanismo de
limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira”, podendo ser convalidados por meio de comunicação interna, ata de reunião, memorando, dentre outros, nos moldes do artigo 24 da LDO e do artigo 9º da LRF.
Neste diapasão, alega que o chefe do Poder Executivo
Municipal realizava inúmeras reuniões com a equipe de
governo, onde determinava a proibição de realização de
novas despesas, com sugestão de rescisão “amigável e
unilateral” de contratos possíveis de serem cancelados, a
ﬁm de se alcançar o equilíbrio ﬁnanceiro e ﬁscal do Município.
Assevera, por ﬁm, que o superávit ﬁnanceiro de R$
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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6.633.138,45 (seis milhões, seiscentos e trinta e três mil,
centro e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos)
se deu em virtude do austero controle realizado na execução orçamentária, citando, inclusive, Parecer Prévio TC
158/2017 – Segunda Câmara, que teria afastado o indicativo de irregularidade.
Após exame dos autos, em sede de Instrução Técnica
Conclusiva, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE opinou pelo afastamento da irregularidade, e expedição de recomendação à Administração Municipal para que observe as previsões legais referentes à limitação de empenho.
Em que pese a alegação do responsável, observou o NCE
que o Parecer Prévio TC 158/2017 – Segunda Câmara
manteve apenas o item relativo à inobservância aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vejamos:
“...tendo em vista os elementos dos autos e que nem todas as justiﬁcativas apresentadas pelo gestor foram capazes de afastar os achados apontados, entendo por
manter apenas o achado constante no item 5.1.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho, que deverá ser objeto de ressalva e
determinação.”
O Corpo Técnico constatou também a existência de superávit ﬁnanceiro no exercício anterior, apurado no
Balanço Patrimonial de 2015 (no montante de R$
7.503.743,64). Em 2016, apesar do déﬁcit orçamentário
de R$ 1.165.232,06, o superávit ﬁnanceiro apurado foi
de R$ 6.533.138,45.
Assim, nos termos da letra “c” das notas explicativas à tabela 22 (RT 986/2017-7):

c) As fontes de recursos Saúde Recursos Próprios e Educação Recursos Próprios com insuﬁciência ﬁnanceira de
R$ 198.513,48 e R$ 87.455,92 em 31/12/2016, após a
inscrição de restos a pagar não processados, poderão
ser ﬁnanciadas com recursos não vinculados do tesouro municipal, cujo saldo ﬁnanceiro é superavitário em
R$ 1.097.504,69, após a inscrição em restos a pagar não
processados.
Desta forma, anuindo ao posicionamento técnico, entendo por afastar a presente irregularidade, e recomendar que em exercícios futuros a Administração Municipal
observe rigorosamente a previsão de sua LDO e do art.
9º da LRF relativamente à limitação de empenho, 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.
Abertura de crédito adicional com a fonte de excesso de
arrecadação inexistente (item 4.3.1 do RT 986/2017)
Base legal: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43, §1º, inciso II da Lei nº 4.320/64).
Responsável: Pedro Costa Filho.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas veriﬁcou que o Chefe do Poder Executivo do Município de Ecoporanga autorizou a abertura de créditos adicionais no valor de R$ 1.421.306,24 (um milhão, quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e seis reais e vinte e quatro centavos) com a fonte de recursos excesso
de arrecadação, a despeito do déﬁcit de arrecadação no
montante de R$ 2.232.387,89 (dois milhões, duzentos
e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), e do déﬁcit orçamentário de R$
www.tce.es.gov.br

1.165.232,06 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil,
duzentos e trinta e dois reais e seis centavos) evidenciados no Balanço Orçamentário.
Em suas razões de justiﬁcativa, o responsável informou
que apesar do empenho da Administração Municipal em
prever de forma detalhada todas as receitas e despesas
a serem realizadas no exercício, algumas alterações orçamentárias tiveram de ser realizadas, para suprir determinadas incorreções ou imperfeições no planejamento
e programação da ação governamental do exercício de
2016, bem como atender a demanda de fatos fortuitos
e imprevisíveis.
Acrescentou que a Prefeitura Municipal de Ecoporanga
não teria realizado durante o exercício de 2016 nenhuma suplementação utilizando como fonte de recursos o
“excesso de arrecadação”, tendo ocorrido um equívoco
pelo sistema contábil do Município ao gerar o arquivo digital com a indicação da fonte de recurso “excesso de arrecadação” às movimentações que se refeririam à fonte
“recurso de convênio”.
Asseverou, ainda, que os créditos suplementares abertos com base nos recursos de convênios e instrumentos
congêneres, foram realizados pelo Município com base
na efetiva assinatura dos respectivos atos com os entes
concedentes, e não com a liberação dos recursos ﬁnanceiros.
Concluiu ratiﬁcando que os recursos provenientes do
FNDE (no valor de R$ 1.421.306,24) destinados à “construção de escola do programa Proinfância”, e que deram
origem ao empenho nº 1.867/2016, não foram repassados pelo FNDE ao Município, sendo determinada a anulação do empenho em questão pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme documentação acostada aos
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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autos.

curso se referiam a educação e saúde.

Saúde Recursos Próprios: - R$ 11.585.598,18.

Em sua análise, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE sugeriu o afastamento deste
indicativo de irregularidade, tendo em vista o cancelamento do empenho nº 1.867/2016 (nota de anulação nº
0333/2016 de 07/10/2016 – DOC-004).

Aduziu ainda que a referida empresa responsável pela
manutenção do software contábil já efetuou a devida
correção em seu sistema, a ﬁm que em exercícios subsequentes a divergência identiﬁcada não mais persista.
Ademais, foi enviada a listagem das disponibilidades de
caixa do Município consolidada (DOC-005), evidenciando
a exatidão dos valores consolidados de R$ 8.587.265,54
(oito milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos
e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos),
com os valores por cada unidade gestora.

Acrescentou que:

Por todo o exposto, acompanho o opinamento técnico,
para afastar a presente irregularidade.
Divergência entre o saldo do termo de veriﬁcação das
disponibilidades de caixa consolidado e a soma das disponibilidades de caixa das unidades gestoras do município (item 5.1 do RT 986/2017)
Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.
Responsável: Pedro Costa Filho.
Como mencionado no RT 986/2017, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas constatou inconsistência ao examinar o arquivo TVDISP.pdf, pois o termo de veriﬁcação das disponibilidades do Município de
Ecoporanga totaliza R$ 3.020.603,78 (três milhões, vinte
mil, seiscentos e três reais e setenta e oito centavos), estando a menor em R$ 5.566.661,76 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um
reais e setenta e seis centavos), quando comparado à soma das referidas unidades gestoras municipais.
O responsável alegou em sua defesa que a IN 034/2015
foi atualizada pela IN 040/2016, exigindo o envio dos documentos relativos aos extratos bancários, através do
arquivo “EXTBAN.pdf”, somente referente às contas da
educação e saúde, motivo que levou a empresa responsável pela manutenção do sistema informatizado utilizado pelo Município a gerar o arquivo estruturado TVDISP.
xml, contendo, tão somente, as contas cuja fonte de re-

Após exame dos autos, em sede de Instrução Técnica
Conclusiva, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE opinou pelo afastamento da irregularidade em comento, haja vista ter sido esclarecida
a suposta divergência.

“Além de deﬁcitárias, os saldos das fontes de recursos acima relacionadas e controladas pela contabilidade, não se conciliam com os saldos das fontes/destinação de recursos evidenciadas no relatório de gestão ﬁscal do município, RGFDCX, 3º quadrimestre de 2016. Observou-se que o Demonstrativo de Disponibilidade de
Caixa e dos Restos a Pagar, demonstra uma disponibilidade de caixa líquida superavitária (antes e após a inscrição em restos a pagar não processados) nas mesmas
fontes deﬁcitárias listas acima, conforme relacionado a
seguir: Recursos não Vinculados: R$ 3.356.252,66; FUNDEB 40%: R$ 0,00; Ações e Serviços Públicos de Saúde:
R$ 990.778,19.”

Responsável: Pedro Costa Filho.

Em suas razões de justiﬁcativa, o responsável alegou que
os valores do “demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro” – anexo ao Balanço Patrimonial – e o “demonstrativo da disponibilidade de caixa dos restos a pagar”
– anexo 5 da RGF – não devem, necessariamente, apresentar resultados idênticos, e que a eventual diferença
entre eles será relativa às demais contas do ativo circulante com atributo “ﬁnanceiro” que não fazem parte do
demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos
a pagar.

Do exame feito do Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro anexo ao Balanço Patrimonial, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas veriﬁcou que algumas fontes/destinações de recursos apresentaram déﬁcits ﬁnanceiros relevantes, após a inscrição de restos a pagar não processados em 31/12/2016,
conforme listado a seguir: 000 Recursos Ordinários: - R$
1.181.377,40; 102 fundeb 40%: - R$ 2.707.270,01 e 201

O responsável acresceu que as divergências apontadas
nas fontes de recursos ocorreram em virtude de o Município prever, já na elaboração do orçamento anual, um
determinado percentual da arrecadação para cada fonte de recursos especíﬁca. Entretanto, as transferências
bancárias não geram movimentação entre as fontes de
recursos que somente são elevadas mediante arrecadação das receitas, gerando distorções nos demonstrativos

Ante o exposto, acompanho o posicionamento técnico,
para afastar a presente irregularidade.
Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro
encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado (item 6.1 do RT 986/2017)
Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.
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contábeis.
Continuou esclarecendo que, objetivando regularizar
distorções ocorridas, o sistema contábil utiliza a função
“ajustes” entre fontes de recursos que se apresentarem
inconsistentes, cujos lançamentos são feitos, geralmente, no primeiro dia útil após o encerramento do exercício, após a realização de todas as anulações dos restos a
pagar, conciliação de todas as contas bancárias e consolidação de informações contábeis de todas as Unidades
Gestoras.
O responsável conclui asseverando que apesar das inconsistências apresentadas, as fontes de recursos se encerraram de forma superavitária, exceto a fonte de recursos próprio da saúde e recursos próprios da educação, após a inscrição em restos a pagar não processados,
mas que foram cobertas pelo superávit obtido na fonte
recursos próprios.
Em sua análise, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE opinou por considerar-se este indicativo de irregularidade passível de ressalva com
expedição de determinações ao atual gestor, por não ter
constatado descumprimento aos artigos 42 e 55 da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Insta ressaltar que uma das características qualitativas
que se requer da informação contábil é a representação
ﬁdedigna, pois para ser útil como informação contábil,
ela deve representar ﬁdedignamente os fenômenos econômico e outros que se pretenda representar, e é alcançada quando a representação do fenômeno é completa,
neutra e livre de erro material.
Em que pese o comprometimento da conﬁabilidade do
demonstrativo pelas incorreções apresentadas, não per-

cebo ter ocorrido desequilíbrio das ﬁnanças públicas do
Município de Ecoporanga, tampouco ter ocorrido dano
ao erário público.
Ante o exposto, acompanho o posicionamento técnico, por considerar a presente irregularidade passível de
ressalva, expedindo-se determinação ao atual prefeito
para que observe o parágrafo único do artigo 8º da LC
101/2000, e adote práticas de controle e evidenciação
das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional).
Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à receita prevista atualizada (item 12.1.12 do RT 986/2017)
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964.
Responsável: Pedro Costa Filho.
Como veriﬁcado pela Secretaria de Controle Externo de
Contas – SecexContas, a autorização de despesa (dotação atualizada) extrapolou a receita prevista em R$
2.835.546,86 (dois milhões, oitocentos e trinta e cinco
mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis
centavos), em decorrência de abertura de créditos adicionais no exercício de 2016, com fontes de recursos superávit ﬁnanceiro do exercício anterior no valor de R$
1.414.240,22 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil,
duzentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), e excesso de arrecadação no valor de R$ 1.421.306,64 (um
milhão, quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e seis
reais e sessenta e quatro centavos).
Em sua justiﬁcativa, o responsável aﬁrma que a suposta divergência refere-se aos créditos adicionais abertos
por recursos de convênios no valor de R$ 1.421.306,64
(um milhão, quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e
www.tce.es.gov.br

seis reais e sessenta e quatro centavos), e por superávit ﬁnanceiro no valor de R$ 1.414.240,22 (um milhão,
quatrocentos e quatorze mil, duzentos e quarenta reais
e vinte e dois centavos), ambos abertos com base no disposto no art. 5º e incisos da LOA nº 1.773/2015, o que
proporcionou ao Município gerar uma dotação atualizada de R$ 61.335.546,86 (sessenta e um milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos).
Em sede de Instrução Técnica Conclusiva, o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE sugeriu o afastamento do indicativo de irregularidade, tendo em vista que ﬁcou esclarecido que parte da suposta
divergência (R$ 1.414.240,22) refere-se aos créditos adicionais abertos por superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior (2015).
Quanto ao montante de R$ 1.421.306,64, já tratado no item 2.2.2, restou demonstrado que os recursos não foram repassados ao Município, tendo o Chefe
do Poder Executivo determinado a anulação do empenho nº 1.867/2016, por meio da Nota de Anulação nº
0333/2016.
Sendo assim, acompanho o entendimento do Corpo Técnico, no sentido de afastar a presente irregularidade.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o
opinamento da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
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senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Emitir parecer prévio dirigido à Câmara Municipal de
Ecoporanga, recomendando a aprovação com ressalvas
das contas do Sr. Pedro Costa Filho, Prefeito Municipal
durante o exercício de 2016, na forma do artigo 80, inciso II da Lei Complementar 621/2012 e artigo 71, inciso II
da Constituição Estadual;
1.2 Expedir DETERMINAÇÃO ao atual Prefeito, para que
observe o parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101/2000, com a adoção de práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do
Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal – Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional
(Item 6.1 do RT 986/2017 – Ausência de controle das
fontes de recursos evidenciadas no Demonstrativo do
Superávit/Déﬁcit Financeiro encaminhadas no Anexo ao
Balanço Patrimonial Consolidado);
1.3 Expedir RECOMENDAÇÃO, para que em exercícios futuros a Administração Municipal observe rigorosamente
a previsão de sua LDO e do art. 9º da LRF relativamente
à limitação de empenho, 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 (Item
4.2.1 do RT 986/2017 - Inobservância dos requisitos da
LRF e da LDO quanto à limitação de empenho);
Dar ciência aos interessados;
1.5 Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária da

2ª Câmara.

RELATÓRIO

4. Especiﬁcação do quórum:

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Governo, da Prefeitura Municipal de Marataízes, relativas ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Jander
Nunes Vidal, Prefeito Municipal.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO TC-087/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05156/2017-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: JANDER NUNES VIDAL, ROBERTINO BATISTA DA SILVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARATAÍZES – EXERCÍCIO DE 2016 – REVELIA – PARECER PRÉVIO – REJEIÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
www.tce.es.gov.br

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou Relatório Técnico – RT 03/2018,
onde apontou indícios de irregularidade acerca dos seguintes fatos:
2.1 – Descumprimento do prazo de envio da Prestação
de Contas. Responsável: Robertino Batista da Silva;
4.1.2 – Abertura de créditos adicionais suplementares
em montante superior ao autorizado em lei. Responsável: Jander Nunes Vidal;
7.1.1 – Descumprimento pelo Poder Executivo do limite
prudencial e legal de despesas com pessoal. Responsável: Jander Nunes Vidal;
7.5.1 – Aumento de despesa com pessoal em período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Responsável:
Jander Nunes Vidal;
9.1 – Transferência de recursos ao Poder Legislativo em
desacordo com a Constituição Federal. Responsável: Jander Nunes Vidal;
10.1 – Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a prestação de contas anual. Responsável: Jander Nunes
Vidal.
Ato contínuo, foi elaborada Instrução Técnica Inicial –
ITI 1194/2017 sugerindo a citação dos responsáveis para que apresentassem justiﬁcativas quanto as irregularidades apontadas acima.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Devidamente citados os responsáveis, apenas o Sr. Robertino Batista da Silva apresentou suas justiﬁcativas,
tendo sido decretada a revelia do Sr. Jander Nunes Vidal, conforme Decisão Monocrática – DECM 697/2018.
Em análise às justiﬁcativas apresentadas, o NCE elaborou ITC – 2212/2018, concluindo nos seguintes termos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Marataízes, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013e
alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Marataízes, recomendando-se a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Senhor JANDER NUNES VIDAL, Prefeito Municipal durante o exercício de
2016, conforme dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o inciso III, art. 80, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção dos seguintes indicativos de irregularidade:
Abertura de créditos adicionais suplementares em montante superior ao autorizado em lei (item 4.1.2 do RT
003/2018 e 2.2 desta ITC);
Descumprimento pelo Poder Executivo do limite prudencial e legal de despesas com pessoal (item 7.1.1 do RT
003/2018 e 2.2 desta ITC);
Aumento de despesa com pessoal em período vedado
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (item 7.5.1 do RT
003/2018 e 2.2 desta ITC);
Transferência de recursos ao Poder Legislativo em desacordo com a Constituição Federal (item 9.1 do RT

003/2018 e 2.2 desta ITC) e;
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual (item 10.1 do RT 003/2018 e 2.2
desta ITC).
Pelo descumprimento do limite máximo de despesa com
pessoal (item 7.5.1 do RT 003/2018 e 2.2 desta ITC) sugere-se a aplicação de sanção por multa, nos termos do
art. 5º, inc. IV da Lei 10.028/2000, ao Sr. JANDER NUNES VIDAL.
Sugere-se, ainda, a não aplicação de multa pecuniária
ao atual ordenador de despesas de 2017, Senhor Robertino Batista da Silva, conforme no delineado no item 2.1
desta ITC.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
este manifestou-se mediante Parecer 2694/2018 de lavra do Exmo. Procurador Dr. Luciano Vieira, sugerindo a
rejeição das contas em questão, determinando ao Executivo Municipal que divulgue as mesmas com seu respectivo parecer prévio.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos versam sobre PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, referente ao exercício de 2016, portanto, estamos a
apreciar as “Contas de Governo”.
Veriﬁco que o feito se encontra devidamente instruído. Observaram-se 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.
www.tce.es.gov.br

A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “ﬁscalização” de competências do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do
Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo (art.
71, I) e a de julgar as contas dos demais administradores
e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art. 71, II). Tais normas são
aplicadas também aos Tribunais de Contas dos Estados,
conforme dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para ﬁns de emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo Municipal, competente a proceder com o julgamento das contas.
Veriﬁco que o município de Marataízes, no exercício em
exame, cumpriu com a determinação do art. 60, inciso
XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei n° 11.494/2007,
considerando que aplicou 98,00% (noventa e oito por
cento) das transferências de recursos do FUNDEB na remuneração dos proﬁssionais do magistério da educação básica. Também aplicou 32,84% (trinta e dois vírgula oitenta e quatro por cento) das receitas de impostos
e transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino, em atenção aos artigos 212,
“caput”, da CF/88; 18,48% (dezoito vírgula quarenta e oito por cento) de despesas próprias em ações e serviços públicos de saúde, atendendo, portanto, o disposto no artigo 77, inciso III, do ADCT. Quanto aos subsídios
dos agentes políticos do município, constatou que o pagamento ocorreu de forma regular, observando-se o disposto no art. 29, inciso V, da CF/88 e também na Lei Municipal n. 1536/2012.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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No que se refere à despesa total de pessoal, em relação à receita corrente líquida apurada para o exercício,
foi de 56,52% (cinquenta e seis vírgula cinquenta e dois
por cento), ultrapassando os limites prudencial e máximo previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Concernente ao repasse de duodécimo à Câmara, veriﬁcou-se
que o montante repassado descumpriu o mandamento
constitucional disposto no art. 29-A, da CF/88.
Foi apontado pelo corpo técnico desta Corte, a presença de irregularidades na Prestação de Contas em análise, imputadas aos Srs. Robertino Batista da Silva e Jander Nunes Vidal. Em que pese a brilhante manifestação
da área técnica e o r. parecer do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se necessárias algumas considerações, no intuito de fornecer ao Poder Legislativo Municipal, plenas condições de julgamento das contas do Município de Marataízes.
DAS IRREGULARIDADES
2.1 Descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas Anual (Item 2.1 do RT 2212/2018).
Responsável: Robertino Batista da Silva
Foi constatado que o responsável encaminhou a presente Prestação de Contas fora do prazo regimental previsto. Com relação ao exercício de 2016, o prazo ﬁndou-se
em 9 de abril de 2017, e as contas em questão foram homologadas no dia 20 do mesmo mês.
Justiﬁcando-se, o gestor aﬁrmou que as constantes mudanças nas Normas Contábeis e no sistema CidadES deste Tribunal, exigiram adaptações pela contabilidade Municipal e pelo software utilizado, o que contribuiu para o
envio da Prestação de Contas em data muito próxima do
término do prazo previsto.

Aﬁrmou ainda, que esta Prestação de Contas foi enviada
a este Tribunal no dia 8 de abril de 2017, porém, foram
homologadas somente 11 dias após o envio, em 17 de
abril, em razão da ausência de certiﬁcado digital da Controladora do Município à época.
Em consulta ao sistema CidadES, veriﬁcou-se que as contas em questão foram entregues sem inconsistências impeditivas no dia 7 de abril de 2017, e homologadas no
dia 17 do mesmo mês, dia em que foram consideradas
efetivamente prestadas, nos termos do artigo 12 da IN
TCEES 34/2015 e do Regimento Interno deste Tribunal.
Há de se reconhecer que as contas enviadas em 7 de
abril de 2017, poderiam ter sido homologadas por não
terem sido identiﬁcados impedimentos no sistema, razão pela qual acolho as justiﬁcativas do Sr. Robertino Batista da Silva, não aplicando multa pecuniária ao mesmo,
e afasto a presente irregularidade.
As irregularidades tratadas a seguir são de responsabilidade apenas do Sr. Jander Nunes Vidal.
2.2 Abertura de créditos adicionais suplementares em
montante superior ao autorizado em lei (Item 4.1.2 do
RT 03/2018);
A Lei Municipal 1846/2015, estimou a receita e ﬁxou a
despesa do Município de Marataízes para o exercício de
2016 no valor de R$ 163.460.000,00, autorizando a abertura de créditos adicionais suplementares em até 80%
do valor total da despesa ﬁxada, ou seja, limitados a R$
130.768.000,00, conforme disposto no artigo 5°.
Entretanto, houve uma abertura de créditos adicionais
suplementares no valor de R$ 136.919.768,52, identiﬁcada na relação de créditos adicionais (DEMCAD). Dessa
forma, apura-se uma extrapolação ao limite no valor de
www.tce.es.gov.br

R$ 6.151.768,52.
Tendo em vista a ausência de defesa do Sr. Jander Nunes Vidal, e a sua consequente revelia e não havendo
elementos que saneasse a irregularidade, acompanho o
entendimento técnico e ministerial em manter a irregularidade
2.3 Descumprimento pelo Poder Executivo do limite
prudencial e legal de despesas com pessoal (Item 7.1.1
do RT 03/2018);
Em análise das documentações integrantes da presente prestação de contas, veriﬁcou-se que as despesas
com pessoal executadas pelo Poder Executivo, atingiram
56,52% da receita corrente líquida, descumprindo assim,
os limites Legal e Prudencial previstos, respectivamente,
nos artigos 20, inciso III, alínea “b” e 22, parágrafo único
da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Consultando o sistema LRFWEB, veriﬁcou-se que o marco inicial do descumprimento do limite com despesas de
pessoal, foi o 1° quadrimestre de 2016, que alcançou o
percentual de 54,98%, e, a partir de então, o índice evoluiu da seguinte forma:
Período
1° quadr/2016
2° quadr/2016
3° quadr/2016
1° quadr/2017
2° quadr/2017

Despesa Pessoal
89.231.267,44
90.002.127,99
87.227.453,64
85.955.538,26
87.263.486,85

RCL

Índice

162.290.410,86
155.291.079,30
154.262.567,72
158.450.266,79
162.546.194,36

54,98%
57,96%
56,54%
54,25%
53,69%

Processo de
alerta
6511/2016
10059/2016
1503/2017
4719/2017
8523/2017

Ressalta-se que foram formados autos apartados (TC
5281/2017), visando responsabilizar o prefeito, considerando o descumprimento do prazo de redução de 1/3 do
excedente de despesa com pessoal.
Com relação às despesas totais com pessoal, unindo os
Poderes Executivo e Legislativo, constatou-se que atingiSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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ram 58,33% da Receita Corrente Líquida.
Considerando a ausência de defesa do Sr. Jander Nunes
Vidal, não há outro caminho senão acompanhar o entendimento técnico e ministerial, mantendo a irregularidade.
2.4 Aumento de despesa com pessoal em período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Item 7.5.1 do
RT 03/2018);
Tabela 25: Comparativo FOLRGP – Poder Executivo
Competência
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Valor Bruto

Abono
5.404.870,74
0,00
5.400.024,22
0,00
5.474.035,78
0,00
5.320.559,29
0,00
5.091.707,09
0,00
5.575.984,70
0,00
10.168.090,90 0,00

13° Salário

Férias

Valor Líquido

19.774,49
25.134,67
15.481,91
15.005,34
37.835,94
21.788,57
3.709.006,98

248.327,61
300.322,66
694.112,49
301.333,63
210.204,25
306.863,24
377.811,11

5.136.768,64
5.074.566,89
4.764.441,38
5.004.220,32
4.843.666,90
5.247.332,89
6.081.272,81

Jun

470

1784

2254

Jul

495

1800

2295

Ago

489

1790

2279

Set

485

1785

2270

Out

483

1787

2270

Nov

484

1771

2255

Ante a ausência de defesa do Sr. Jander Nunes Vidal, e
a sua consequente revelia, acompanho o entendimento técnico e ministerial no sentido de manter a irregularidade.
2.5 Transferência de recursos ao Poder Legislativo em
desacordo com a Constituição Federal (Item 9.1 do RT
03/2018);
Conforme a Tabela 32, o Poder Executivo deveria repassar ao Legislativo, o valor máximo de R$ 4.634.344,93 a
título de duodécimo. Entretanto, foi repassado o valor
de R$ 4.833.950,16, ultrapassando o valor permitido em
R$ 199.605,23.

Dez

Face a ausência de esclarecimento por parte do Sr. Jander Nunes Vidal, e a sua consequente revelia, acompanho o entendimento técnico e ministerial em manter a
irregularidade

489

2.6 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão de parecer do controle interno sobre a
prestação de contas anual (Item 10.1 do RT 03/2018).

Tabela 26: Quantitativo de servidores – Poder Executivo (FOLRGP)
Unidades
Gestoras
Fundo
M u nicipal de
Saúde
Prefeitura
Municipal
Total

lidade Fiscal, como também a Carta Magna Brasileira em
seu artigo 169.

1783

2272

A partir das tabelas acima, constatou-se que houve um
aumento na despesa com pessoal e no número de servidores, nos últimos 180 dias do mandato do prefeito, descumprindo não apenas o artigo 21 da Lei de Responsabi-

Analisando o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno encaminhado pelo gestor, constata-se que a
PCA não foi remetida em tempo hábil ao órgão para devida análise, motivo pelo qual o referido Parecer foi emitido com abstenção de opinião conclusiva sobre a prestação de contas.
Novamente em razão da ausência de defesa do Sr. Jander Nunes Vidal, e a sua consequente revelia, não há outra medida senão acompanhar o entendimento técnico
e ministerial mantendo a irregularidade.:
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
www.tce.es.gov.br

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. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM 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. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de Marataízes sob a responsabilidade do Sr. Jander Nunes Vidal, relativas ao exercício de 2016, nos termos do artigo 80, inciso III da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do artigo 132, inciso III, do Regimento
Interno deste Tribunal, em face da manutenção das seguintes irregularidades:
Abertura de créditos adicionais suplementares em montante superior ao autorizado em lei (Item 4.1.2 do RT
03/2018);
Descumprimento pelo Poder Executivo do limite prudencial e legal de despesas com pessoal (Item 7.1.1 do
RT 03/2018);
Aumento de despesa com pessoal em período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Item 7.5.1 do RT
03/2018);
Transferência de recursos ao Poder Legislativo em desacordo com a Constituição Federal (Item 9.1 do RT
03/2018);
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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a emissão de parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual (Item 10.1 do RT 03/2018).

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

1.2. DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativas ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo Parecer Prévio,
na forma do art. 48 da LRF.

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itarana

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 COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO TC-088/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05149/2017-9

Exercício: 2016
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ADEMAR SCHNEIDER
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – EXERCÍCIO DE 2016 – PARECER PRÉVIO – APROVAÇÃO COM
RESSALVA – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I - RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Itarana, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Ademar Schneider, na qualidade de Prefeito Municipal.
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada ao Tribunal de Contas, conforme disposições contidas na Instrução Normativa TC nº 34/2015, recebida e homologada
no sistema CidadES, em 29/04/2017, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC
261/2013, inobservando, portanto, o prazo regimental.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte de Contas, foram analisadas pela então Secretaria de Controle
Externo de Contas - SecexContas, que expediu Relatório
Técnico 1111/2017, evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas quanto ao seguinte achado:
Item 6.1 – Anexo 5 do RGF (RGFDCX) apresenta saldos
inconsistentes em relaçãoaos evidenciados no anexo do
balanço patrimonial
www.tce.es.gov.br

Base Legal: arts. 50 e 55, inciso III, da LC n. 101/2000 c/c
arts. 85 e 92, parágrafoúnico, da Lei Federal n. 4.320/64.
O indício de irregularidade apontado e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 1591/2017, propiciou a
citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 2000/2017). Regularmente citado (termo de citação
2379/2017), o responsável exercitou o seu direito de defesa, apresentando justiﬁcativas e documentos comprobatórios.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, através da Instrução Técnica Conclusiva
1780/2018, opinou no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Itarana, recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da prestação de contas anual do
Senhor Ademar Schneider, Prefeito Municipal durante o
exercício de 2016, na forma do artigo 80, inciso II da LC
621/2012.
Ainda, sugere determinar ao atual Prefeito que observe o parágrafo único do art. 8º da LC101/2000 e adote
práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do
Tesouro Nacional).
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com
a área técnica, opinando pela emissão de parecer prévio recomendando-se ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalva da presente prestação de conta anual, acrescentando ainda que seja determinado ao Chefe
do Executivo Municipal que divulgue amplamente, incluSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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sive 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 LC n.101/00, sem prejuízo da determinação proposta pelo NCE.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Itarana, referente ao exercício de 2016, no âmbito de análise das contas de governo.
Constata-se que o feito se encontra devidamente instruído, que foram observados 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 Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “ﬁscalização” de competências do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do
Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo (art.
71, I) e a de julgar as contas dos demais administradores
e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art. 71, II).
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete:
I - Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II - Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao
erário público;
[...]
Tais normas são aplicadas também aos Tribunais de Contas dos Estados, conforme dispõe o artigo 75, do mesmo
diploma legal, in verbis:
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se,
no que couber, à organização, composição e ﬁscalização
dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos
Municípios.
Nesse sentido, passa-se a apreciar a prestação de contas
em questão, para ﬁns de emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo Municipal, competente a proceder com o julgamento das contas.
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Itarana, ora em discussão, referente ao exercício
de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Ademar Schneider, preliminarmente, indícios de irregularidades foram
detectados no Relatório Técnico 1111/2017, resultando
na citação do responsável com relação ao seguinte item:
Item 6.1 - ANEXO 5 DO RGF (RGFDCX) APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES EM RELAÇÃO AOS EVIDENCIADOS
NO ANEXO DO BALANÇO PATRIMONIAL
- Base Normativa: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei Comwww.tce.es.gov.br

plementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.
Constatou-se no Relatório Técnico 1111/2017 a existência de disponibilidades de caixa e dos restos a pagar:
Ao contrário do arquivo digital RGFDCX, o Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial evidenciou em 31/12/2016 superávit ﬁnanceiro de recursos ordinários (não vinculados) de R$
5.628.856,78 (cinco milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e
oito centavos) e déﬁcit de recursos vinculados de R$
870.756,00 (oitocentos e setenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais), conforme a seguir evidenciado:
Cabe destacar que o Balanço Patrimonial da Câmara Municipal de Itarana apresentou em 31/12/2016 um superávit ﬁnanceiro de R$ 183.338,31 (cento e oitenta e três
mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos)
na fonte “Recursos Não Vinculados”.
Por ﬁm, muito embora haja diferença conceitual entre
resultado ﬁnanceiro e disponibilidade líquida de caixa,
veriﬁcou-se que tanto o RGFDCX, quanto o Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, apresentam resultados por fonte/destinação de recursos incompatíveis com o apurado na presente análise (item 7.4.1), como segue:
Tabela 17): Resultado ﬁnanceiro – RGFDCX x Anexo do
BALPAT x Apurado TCEES
Recursos de Convênios (cód. 204) e Demais Recursos
Vinculados à Saúde (cód. 299).
Recursos de Cônvênios (cód. 108) e Demais Recursos
Vinculados à Educação (cód. 199).
Fonte: Processo TC 05199/2017-7 - Prestação de Contas
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Anual/2016
Da análise da tabela anterior depreendeu-se que o resultado ﬁnanceiro evidenciado no arquivo digital RGFDCX
mostrou-se divergente do apresentado no Anexo do Balanço Patrimonial, inclusive quando considerados os resultados individuais por fontes de recursos, encontrando-se estes incompatíveis com os valores apurados por
esta Corte de Contas e demonstrados na Tabela 25 deste
Relatório Técnico (item 7.4.1).
Essas discrepâncias, comprometem a credibilidade dos
demonstrativos contábeis correlatos, bem como o conhecimento da real posição ﬁnanceira do Município.
As justiﬁcativas apresentadas pelo responsável foram as
seguintes:
Sem deixar de enfatizar a evidente inconsistência do superávit ﬁnanceiro apresentado no “balanço patrimonial”, destaca-se que conforme relatado com muita propriedade pelo técnico subscritor do respeitável relatório
técnico em questão, que apesar da estreita conformidade de valores que devem conter o “demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro” anexo ao Balanço Patrimonial
e o “demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar” do anexo 5 da RGF, os valores de ambos os
demonstrativos não devem, necessariamente, apresentar resultados idênticos, apesar de em alguns casos, isso vir a ocorrer, tendo em vista os fatos que passaremos
a relatar:
Inicialmente, tanto o ativo ﬁnanceiro quanto o passivo ﬁnanceiro, são um dos componentes do balanço patrimonial, estabelecidos no art. 105 da Lei Federal nº.
4.320/64, componentes estes indispensáveis para a apuração do superávit ﬁnanceiro do exercício, utilizado co-

mo fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto no art. 43 da Lei
Federal nº. 4.320/64, senão vejamos:
“Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:
I - O Ativo Financeiro;
II - O Ativo Permanente;
II - O Passivo Financeiro;
IV - O Passivo Permanente;
V - O Saldo Patrimonial;
VI - As Contas de Compensação.
§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e
§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de
autorização legislativa.
§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos independam de autorização
orçamentária.
§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas
fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.”
Assim, as contas do ativo e passivo são diferenciadas
umas das outras por um atributo especíﬁco que permita atender o critério da Lei, permitindo separar o ativo e
passivo em ﬁnanceiro e permanente, uma vez que todos
os lançamentos e o plano de contas são acompanhados
do atributo “F” ou “P”, indicando se a conta é ﬁnanceira
ou permanente, haja vista que na composição do balanço patrimonial, não é possível ser identiﬁcado o grupo
de contas do ativo e passivo ﬁnanceiro, mas sim o ativo e
www.tce.es.gov.br

passivo circulante e não circulante.
O grupo de contas do Passivo Circulante e Passivo não
Circulante não contemplam as despesas que ainda não
passaram pelo estágio da liquidação da despesa, o que
diﬁculta a apuração do superávit ﬁnanceiro simplesmente através da identiﬁcação das contas dos grupos 1 e 2
com atributo “F”, fazendo-se necessário a inclusão no
cômputo de apuração do superávit ﬁnanceiro, das despesas empenhadas a liquidar, objetivando atender plenamente o disposto no art. 58 da Lei Federal 4.320/64,
conforme a seguir:
“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação
de pagamento pendente ou não de implemento de condição. ”
Desta forma, o saldo apurado no “demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar” após a inscrição em restos a pagar não processados, não deve, necessariamente, apresentar o mesmo resultado do superávit/déﬁcit evidenciado no balanço patrimonial, apesar
do resultado de ambos serem muito próximos e em alguns casos virem até mesmo a coincidirem. A diferença que eventualmente existirá entre o “demonstrativo da
disponibilidade de caixa e dos restos a pagar” após a inscrição em restos a pagar não processados e o “superávit/
déﬁcit ﬁnanceiro” do balanço patrimonial, será relativo
às demais contas do ativo circulante com atributo “ﬁnanceiro” que não fazem parte do demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar. Assim, no que se
refere ao resultado comparativo entre ambos os relatórios, existirá uma divergência decorrente dos créditos de
curto prazo a receber, que em sua grande maioria, se referem ao salário família e salário maternidade.
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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No que diz respeito aos valores apresentados através do
“demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro” anexo
ao balanço patrimonial, o qual foi gerado de forma inconsistente no exercício de 2016, conforme fora relatado
com muita propriedade pelo técnico subscritor do respeitável relatório técnico contábil em questão, tais divergências apontadas nas fontes de recursos ocorreram em
virtude do município prever, já na elaboração do orçamento anual, um determinado percentual da arrecadação para cada fonte de recursos especíﬁca, similarmente
ao que ocorre com as contas da educação, onde somente a título de exemplo, o município vincula 25% da arrecadação de ISS – Imposto sobre Serviços à fonte de recursos do MDE. Ocorre que a efetiva destinação dos recursos para a fonte do MDE se dá tão somente no ato da
arrecadação. Assim, as transferências bancárias não geram movimentação entre as fontes de recursos, haja vista que estas somente são elevadas mediante arrecadação das receitas, gerando distorções nos demonstrativos
contábeis.
Por outro lado, ao executar a despesa, o município acaba veriﬁcando a necessidade de canalizar mais recursos
para a fonte de recursos do MDE, tendo em vista que o
montante da despesa é superior aos 25% destinado na
arrecadação. Tal procedimento é realizado no sistema
contábil do município através de simples transferências
bancárias, sendo que as referidas transferências, não
movimentam as contas de DDR – Disponibilidade por
Destinação de Recursos nº. “821110100000 - Recursos
Disponíveis para o Exercício”, levando o município a gerar as distorções apresentadas em determinadas fontes,
conforme fora relatado.
Com o propósito de regularizar tais distorções, o sistema

contábil utilizado pelo município possui uma funcionalidade de lançamentos contábeis de “ajustes” entre fontes de recursos que se apresentarem inconsistentes, lançamentos estes que são geralmente efetuados no primeiro dia útil após o encerramento do exercício, após a
realização de todas as anulações de restos a pagar; conciliação de todas as contas bancárias; e consolidação de
informações contábeis de todas as Unidades Gestoras.
Apesar da inconsistência de valores apresentada em determinadas fontes de recursos do balanço patrimonial,
não poderíamos deixar de relatar que o anexo 5 da RGF,
tabela 24, item 7.4.1, apurado pela respeitável equipe
técnica do TCEES, evidenciou que todas as fontes de recursos se encerraram de forma superavitária após a inscrição em restos a pagar não processados.
Desta forma, da análise da tabela 24, item 7.4.1 do relatório técnico em questão, constatamos que o município
de Itarana gerou superávit ﬁnanceiro em diversas fontes de recursos, merecendo destaque o superávit apurado na fonte de Recursos Próprios de R$ 1.902.081,51
(um milhão, novecentos e dois mil, oitenta e um reais e
cinquenta e um centavos), R$ 138.271,16(cento e trinta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e dezesseis
centavos) na fonte de Recursos Próprios da Saúde e R$
159.997,11 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e
noventa e sete reais e onze centavos) na fonte de Recursos Próprios da Educação, ratiﬁcando desta forma, que
gerimos os recursos públicos do município de forma ética, proba e responsável e em total conformidade aos dispositivos legais, conforme demonstrado a seguir:
Diante do exposto, requeremos deste Egrégio Tribunal
de Contas, o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em questão, tendo em vista a imwww.tce.es.gov.br

possibilidade de realizarmos os lançamentos de ajustes
das fontes de recursos objeto de citação em exercício já
encerrado, em respeito ao princípio da oportunidade para registro e correção dos fatos contábeis, reconhecendo ainda, que os fatos narrados não tiveram o condão de
macular a Prestação de Contas do exercício ﬁnanceiro de
2016, pois conforme relatado pela própria equipe técnica deste Egrégio Tribunal de Contas no item 7.4.1, acerca
da disponibilidade líquida de caixa, “não há evidencias
do descumprimento dos arts. 42 e 45 da LRF”, bem como seja reconhecido por ﬁm, que na Prestação de Contas Anual de 2017, o município realizou o devido ajuste do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro apresentado através
do Balanço Patrimonial(DOC-002), de forma compatível com os valores apresentados através do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar de
2017(DOC-001), sanado em deﬁnitivo, o item em questão, conforme a seguir:
Da análise das justiﬁcativas, entendeu a área técnica por
manter este indicativo, sendo tal passível de ressalva e
determinação, conforme transcrição:
ANÁLISE: Primeiramente a defesa alegou que os valores
do demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro (anexo ao Balanço Patrimonial) e do demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar (anexo 5 da
RGF) não devem, necessariamente, apresentar resultados idênticos, apesar de em alguns casos, isso vir a ocorrer, e que a diferença que eventualmente existirá entre
eles, será relativo às demais contas do ativo circulante
com atributo “ﬁnanceiro” que não fazem parte do demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a
pagar. “Assim, no que se refere ao resultado comparativo
entre ambos os relatórios, existirá uma divergência deSegunda-feira, 26 de novembro de 2018
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corrente dos créditos de curto prazo a receber, que em
sua grande maioria, se referem ao salário família e salário maternidade. ”
A seguir, esclareceu que as divergências apontadas nas
fontes de recursos ocorreram em virtude de o município
prever, já na elaboração do orçamento anual, um determinado percentual da arrecadação para cada fonte de
recursos especíﬁca. Mas as transferências bancárias não
geram movimentação entre as fontes de recursos que
somente são elevadas mediante arrecadação das receitas, gerando distorções nos demonstrativos contábeis.
Ao executar a despesa, o município acaba veriﬁcando a
necessidade de canalizar mais recursos para a fonte de
recursos, tendo em vista que o montante da despesa pode ser superior ao percentual destinado na arrecadação.
Prosseguiu aﬁrmando que tal procedimento é realizado no sistema contábil do município através de simples
transferências bancárias, que não movimentam as contas de DDR – Disponibilidade por Destinação de Recursos
nº. “821110100000 - Recursos Disponíveis para o Exercício”, levando o município a gerar as distorções apresentadas em determinadas fontes, conforme fora relatado. A regularização de tais distorções, através do sistema contábil utilizado pelo município é realizada por uma
funcionalidade de lançamentos contábeis de “ajustes”
entre fontes de recursos que se apresentarem inconsistentes, geralmente efetuados no primeiro dia útil após o
encerramento do exercício, após a realização de todas as
anulações de restos a pagar; conciliação de todas as contas bancárias; e consolidação de informações contábeis
de todas as Unidades Gestoras.
Não obstante haja a impossibilidade de realização de
lançamentos contábeis de ajustes de fontes de recursos

objeto de citação em exercício já encerrado, a defesa alegou, que na Prestação de Contas Anual de 2017, o município realizou o devido ajuste do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro apresentado através do Balanço Patrimonial (DOC002), de forma compatível com os valores apresentados
através do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e
dos Restos a Pagar de 2017 (DOC-001).
Dessa forma, considerando que o indicativo de irregularidade foi corrigido no exercício de 2017, conforme demonstrado pelo gestor (DOCs 001 e 002), veriﬁca-se que
a evidenciação de 2016 ﬁcou prejudicada e, nesse sentido, opina-se que seja mantido este indicativo de irregularidade, sendo o mesmo passível de ressalva e determinação.
Na ITC 1780/2018 foram analisadas ainda a gestão ﬁscal
e a gestão de saúde e educação, conforme abaixo transcrito:
3. GESTÃO FISCAL
3.1 DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal
Despesas com pessoal – Poder Executivo: Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor
28.976.801,42
14.167.304,79
48,89%

Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
Despesas com pessoal consolidadas Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL 28.976.801,42
Despesas totais com pessoal 15.086.399,45
www.tce.es.gov.br

% das despesas totais com 52,06%
pessoal em relação à RCL

Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
Considerando as despesas consolidadas, anterior foram
cumpridos o limite legal de 60% e o limite prudencial de
57%.
3.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
De acordo com o RT 1111/2017, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita
corrente líquida), conforme evidenciado a seguir:
Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00
Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL

Valor
3.035.802,69
(5.452.992,70)
0,00
28.976.801,42
0%

Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
3.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito
% do montante global das
operações de crédito sobre
a RCL
Amortização, juros e demais
encargos da dívida

Valor
28.976.801,42
0,00
0,00

Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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% do comprometimento anu- al com amortização, juros e
encargos da dívida sobre a
RCL

Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL 28.976.801,42
Montante global das garantias 0,00
concedidas
% do montante global das garantias concedidas sobre a
RCL

Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias
- ARO
% do montante global das
operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL

Valor
28.976.801,42
0,00

-

Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
De acordo com os demonstrativos encaminhados não
foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do
Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e
no art. 167 da Constituição da República, bem como não
houve concessão de garantias ou recebimento de con-

tra garantias.

com o limite mínimo constitucional de 25% relacionado
à educação.

3.4 RENÚNCIA DE RECEITA
Conforme o RT 1111/2017, não houve previsão de renúncia de receitas de competência arrecadatória do Município.
3.5 INCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM FINAL DE MANDATO (ART. 42 DA LRF)

4.2 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério Em
R$ 1,00

3.6 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR
DO PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO

Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes
do FUNDEB
Valor destinado ao pagamento dos proﬁssionais do magistério
% de aplicação

Conforme o RT 1111/2017, não foram identiﬁcadas evidencias do descumprimento do art. 21 da LRF.

Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas
Anual/2016

4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
4.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Da tabela acima veriﬁca-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 60% relacionado
ao pagamento dos proﬁssionais do magistério.

Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino Em
R$ 1,00

4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de
transferências
Base de cálculo para aplicação
na manutenção e desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do
ensino
% de aplicação

Valor
1.626.286,08

Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde Em
R$ 1,00

18.252.281,11

Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de
transferências
Base de cálculo para aplicação
em ações e serviços públicos
de saúde
Valor aplicado em ações e
serviços públicos de saúde
% de aplicação

Conforme o RT 1111/2017, não foram identiﬁcadas evidencias do descumprimento dos arts. 42 e 55 da LRF.

19.878.567,19
5.003.991,95
25,17%

Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
Da tabela acima veriﬁca-se que o município cumpriu
www.tce.es.gov.br

Valor
3.187.594,46
2.465.781,61
77,36%

Valor
1.626.286,08
18.252.281,11
19.878.567,19
5.443.377,04
27,38%

Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Da tabela acima veriﬁca-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional relacionado às ações
e serviços públicos de saúde.
4.4 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Conforme o RT 1111/2017, baseado na documentação que integra a prestação de contas sob análise, foram apurados os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo no decorrer do exercício de 2016, e concluiu-se que o limite imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil foi respeitado, conforme demonstrado sinteticamente
na tabela a seguir:
Transferências para o Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receita tributária e transferências – 2012 (Art. 29-A
CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para
transferência
Valor efetivamente transferido

Valor
19.469.139,37
7%
1.362.839,76
1.359.535,92

Fonte: Processo TC 5149/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Ao ﬁnal, concluiu a unidade técnica, no corpo da
ITC1780/2018-4, no sentido de sugerir que este Tribunal de Contas emita Parecer Prévio à Câmara Municipal
de Itarana, recomendando a aprovação com ressalvas da
prestação de contas anual do Sr. Ademar Schneider, referente ao exercício de 2016, na forma do artigo 80, inciso
II da LC 621/2012.
Acrescentou, ainda, a sugestão de determinar ao refeito
que observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000

e adote práticas de controle e evidenciação das fontes
de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de
Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional).
Ademais, a irregularidade mantida pela área técnica por
ocasião da ITC 1780/2018-4, a saber, o item 6.1 (“anexo 5 do RGF (RGFDCX) apresenta saldos inconsistentes
em relação aos evidenciados no anexo do balanço patrimonial”), diz respeito a inconsistências que não mais
persistem no exercício de 2017, uma vez que o gestor
atual tomou as medidas contábeis necessárias para saná-las. Ocorre que, notadamente, os ajustes necessários
deveriam ter ocorrido antes do encerramento do exercício de 2016 e não no exercício seguinte, como se deu na
hipótese dos autos, de forma que subsiste a divergência
entre as disponibilidades ﬁnanceiras empreendidas pelo TCE e as expostas no mencionado anexo 5 do balanço patrimonial.
Nessa linha, convém trazer à baila trecho da manifestação do órgão ministerial (Parecer2163/2018-6) acerca da
relevância da adequada escrituração contábil na análise
das contas:
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.
A contabilidade é apurada de forma conjunta e consentânea, pois o art. 101 da Lei n. 4.320/64 assevera que
os resultados gerais do exercício serão demonstrados no
www.tce.es.gov.br

Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Assim, embora a área técnica tenha mantido esse indicativo de irregularidade, ao ﬁnal, concluiu por recomendar
à Prefeitura Municipal de Itarana a aprovação com ressalva das contas em questão, fazendo ali a determinação
necessária para coibir a reincidência da irregularidade.
Corrobora esse entendimento o representante do Ministério Público de Contas, através de Parecer 2163/20186, subscrito pelo Procurador Luciano Vieira, nos seguintes termos:
1 - Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COMRESSALVAS das
contas do Executivo Municipal de Itarana, referentes ao
exercício de 2016, sob responsabilidade de Ademar Schneider, na forma do art. 80, inciso II, da LC n. 621/2012
c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo; e
2 – Sejam, ainda, nos termos do art. 87, inciso VI, da LC
n. 621/2012, expedidas as seguintes determinações ao
Chefe do Executivo Municipal:
2.1 – Aquelas propostas pelo Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia às ﬂs. 15 da ITC, e
2.2 – Que o Poder Executivo Municipal para 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 LC n.101/00.
Por ﬁm, com fulcro no inciso III[1] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[2] do art.53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este
Segunda-feira, 26 de novembro de 2018
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Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.

2ª Câmara.

MO:

4. Especiﬁcação do quórum:

1. RELATÓRIO:

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

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, referente
ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. José Geraldo Guidoni, na qualidade de Prefeito Municipal.

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 Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal de Itarana a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da
Prestação de Contas Anual do Sr. Ademar Schneider, referente ao exercício de 2016, na forma do art. 80, inciso
II da Lei Complementar 621/2012;
1.2. Determinar ao atual Prefeito Municipal de Itarana
que:
a) observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 e
adote práticas de controle e evidenciação das fontes de
recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional);
b) 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 artigo 48 da LC 101/2000.
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária da

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO TC-089/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05183/2017-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMSDN - Prefeitura Municipal de São Domingos do
Norte
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: JOSE GERALDO GUIDONI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
PARECER PRÉVIO – APROVAÇÃO – RECOMENDAÇÃO –
DETERMINAÇAO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CAR-

www.tce.es.gov.br

A Prestação de Contas Anual foi encaminhada ao Tribunal de
Contas, conforme disposições contidas na Instrução Normativa TC nº 34/2015, recebida e homologada no sistema CidadES, em 04/04/2017, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
aprovado pela Resolução TC 261/2013, observando, portanto, o prazo regimental.
O Relatório Técnico 75/2018, ao analisar os arquivos encaminhados, opinou pela emissão de parecer prévio dirigido
à Câmara Municipal de São Domingos do Norte pela aprovação das contas, na forma do artigo 80 da Lei Complementar 621/2012.
Acrescentou ainda sugestão de recomendar ao Chefe do Poder Executivo Municipal que nos próximos exercícios: providencie o envio do TVDISP consolidado, de acordo com o disposto no instrumento de regulamentação de remessa vigente à época do encaminhamento da Prestação de Contas (atualmente IN 34/2015 atualizada pela IN 40/2016) e, em observância aos artigos 85, 86 e 89, 101 e 103, parágrafo único da Lei Federal 4.320/1964 e artigo 50, inciso III, §§ 1º e
3º da LC 101/2000 e que adote medidas necessárias e suﬁcientes que garantem o cumprimento do limite constitucional para as transferências de duodécimos, em observância
ao art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição da
República/1988.
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231

ATOS DA 2a CÂMARA

A ITC 960/2018 manifestou-se pelo julgamento do presente
feito nos moldes sugeridos no Relatório Técnico, anuindo aos
termos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica
Ato contínuo, o Ministério Público de Contas manifestou-se
por meio do Parecer 1403/2018 da lavra do Procurador Dr.
Luciano Vieira, nos termos do Relatório Técnico 75/2018 e
da ITC 960/2018, sugerindo ainda determinação ao Executivo Municipal para que divulgue amplamente, inclusive em
meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas
relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo
parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.

ram os autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que através do Relatório Técnico 75/2018
concluiu pela aprovação das contas, acrescentando sugestão
de recomendações ao chefe do Poder Executivo Municipal.
Corrobora esse entendimento a Instrução Técnica Conclusiva
ITC nº 960/2018 e o digno representante do Ministério Público de Contas, através de parecer subscrito pelo Procurador Luciano Vieira.

grafo único da Lei Federal 4.320/1964 e artigo 50, inciso III,
§§ 1º e 3º da LC 101/2000;
b) adote medidas necessárias e suﬁcientes que garantam o
cumprimento do limite constitucional para as transferências
de duodécimos, em observância ao art. 29- A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/com
art. 29-A, § 2º, da Constituição da República/1988;

Após, vieram-me os autos para análise.

Ante o exposto, acompanhando a Área Técnica e o Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte proposta de Parecer Prévio que
submeto à sua consideração.

1.3. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal de São Domingos do Norte, 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 artigo 48 da LRF.

FUNDAMENTAÇÃO:

RODRIGO COELHO DO CARMO

1.4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, referente
ao exercício de 2016, no âmbito de análise das contas de governo.

Conselheiro Relator

2. Unânime.

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária da 2ª
Câmara.

Constata-se que o feito se encontra devidamente instruído,
que foram observados 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.
Nesse sentido, passa-se a apreciar a prestação de contas em
questão, para ﬁns de emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo Municipal, competente a proceder com o julgamento das contas.
A presente prestação de contas reﬂete a atuação do Sr. José Geraldo Guidoni, Chefe do Poder Executivo Municipal,
no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas da Prefeitura
Municipal de São Domingos do Norte, no exercício de 2016.
Considerado apto o processo para análise e instrução, fo-

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de São Domingos do Norte a APROVAÇÃO da Prestação de Contas Anual do Senhor José Geraldo Guidoni, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016, nos termos do artigo 80, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, c/c o art. 71,
inciso II da Constituição Estadual;
1.2. RECOMENDAR ao atual Prefeito Municipal de São Domingos do Norte que nos próximos exercícios:
a) providencie o envio do TVDISP Consolidado, de acordo
com o disposto no instrumento de regulamentação de remessa vigente à época do encaminhamento da Prestação de
Contas (atualmente IN 34/2015 atualizada pela IN 40/2016)
e, em observância aos artigos 85, 86 e 89, 101 e 103, paráwww.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Conforme Regimento Interno, compete ao Ministério Público junto ao Tribunal, em sua missão de
guarda da lei e ﬁscal de sua execução, promover
a defesa da ordem jurídica, representando contra
a ilegitimidade ou irregularidade de qualquer despesa; emitir parecer escrito em todos os processos
sujeitos à apreciação do Tribunal, com exceção dos
processos administrativos internos;
Além de interpor os recursos e requerer as revisões previstas em lei; juntar documentos, produzir provas e requerer medidas ou diligências que
julgar necessárias; comparecer às sessões do Plenário e das Câmaras; prover as medidas necessárias ao efetivo respeito ao ordenamento jurídico;
O Regimento Interno determina também como
competência do Ministério Público junto ao Tribunal encaminhar os títulos executivos emitidos pelo
Tribunal às respectivas procuradorias, a ﬁm de que
os órgãos competentes adotem as providências necessárias à execução das decisões; dentre outras
competências.

Telefone: (27) 3334-7671
imprensa@mpc.es.gov.br

Atos do Ministério Público de Contas
COLÉGIO DE PROCURADORES DE CONTAS RESOLUÇÃO
Nº. 001, de 23 de novembro de 2018.

II - Direito Financeiro;
III - Administração Financeira e Orçamentária;
IV - Contabilidade Pública;
V - Controle Externo;

Dispõe sobre o Programa de Educação Proﬁssional Continuada para os servidores lotados nos Gabinetes das Procuradorias do Ministério Público de Contas.

VI - Direito Administrativo;

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

IX - Noções de Auditoria Governamental;

RESOLVE criar o Programa de Educação Proﬁssional Continuada para servidores lotados nos Gabinetes das Procuradorias do Ministério Público de Contas.
Art. 1º. A Educação Proﬁssional Continuada é atividade que
visa manter, atualizar e expandir os conhecimentos proﬁssionais, as habilidades multidisciplinares dos servidores lotados em gabinete, sendo, portanto, elemento indispensável para a qualidade dos serviços prestados no Ministério
Público de Contas.
§ 1º Esse programa ampara-se na necessidade de contínuo
aprimoramento do proﬁssional lotado em gabinete.
§ 2º O Órgão Ministerial poderá contar com o acervo da
Escola de Contas do Tribunal de Contas, que, no exercício
da competência descrita no art. 41 do Regimento Interno
daquela corte, viabiliza em sua página virtual uma série de
cursos online e presenciais de qualidade certiﬁcada.
Art. 2º. Fica estabelecido que, a partir de 2019, os servidores lotados nos Gabinetes, no exercício de suas atividades,
deverão comprovar a participação em cursos que abarque,
no mínimo, 60 horas anuais de capacitação em disciplinas
afetas às competências do Ministério Público de Contas e/
ou do Tribunal de Contas, com ênfase em:

VII - Direito Constitucional;
VIII - Direito Processual Civil aplicado ao Tribunal de Contas;
§ 1º Os cursos podem ser online ou presenciais.
§ 2º Na composição do total de horas anuais será exigida a
participação em, pelo menos, duas disciplinas.
§ 3º Para a comprovação da capacitação será necessário
apresentar certiﬁcado de conclusão, ou equivalente, da disciplina objeto de estudo, tendo como data limite para esse
ato o dia 10 de dezembro de cada ano.
§ 4º A participação nos referidos cursos constitui atividade
típica dos servidores lotados nos gabinetes.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor em primeiro de janeiro de 2019.
Gabinete da Procuradoria-Geral de Contas, do Egrégio Colégio de
Procuradores de Contas, em Vitória/
ES, 23 de novembro de 2018.
LUCIANO VIEIRA
Presidente do Colégio de Procuradores de Contas
Procurador-Geral de Contas
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
1º Procurador de Contas
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
3º Procurador de Contas

I - Língua Portuguesa;
www.tce.es.gov.br
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