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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

Resumo do Contrato nº 033/2018
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

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

Processo TC- 6180/2018-2
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: TORINO INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a aquisição de
Microcomputadores, conforme descrito no ANEXO I deste instrumento.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 66.000,00 (sessenta e
seis mil reais).
VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência até 31 de dezembro
de 2018, cujo início será contado ao dia seguinte da publicação do extrato no Diário Oﬁcial de Contas do TCEES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2017
Elemento de Despesa: 4.4.90.52
Vitória/ES, 21 de novembro de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

lavrada pelo Pregoeiro, constatada a regularidade dos
atos procedimentais e com fundamento no disposto no
inciso XXII, do art. 4º, da Lei n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 25/2018, visando à contratação de exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte especializada
no fornecimento de material permanente, que teve como vencedora do Lote 01 a empresa Guilherme Augusto Ramos ME Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 30.760.914/0001-11, com sede Humberto De Campos, nº 470 - E, Novo Horizonte, Serra/ES,
CEP nº 29163-346, no valor total de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais) e quanto ao Lote 02 e 03 foram revogados.
Em 29 de novembro de 2018
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
PORTARIA 479-P, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012,

PREGÃO ELETRÔNICO

RESOLVE:

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2018

interromper, por imperiosa necessidade do serviço,

PROCESSO TC – 6675/2018

as férias dos servidores, exercício 2018, assegurando-

O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CON-

-lhes o direito de gozar, oportunamente, os dias res-

TAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas

tantes, observados os limites previstos no art. 115, §§

atribuições legais, considerando a Ata de Realização do

1º e 9º da Lei Complementar Estadual nº 46/94, con-

Pregão Eletrônico, para Registro de Preços nº 025/2018,

forme relação abaixo:

www.tce.es.gov.br
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MATR.
200099
203501
203423
203200
203572
203693
203557

NOME

A CONTAR
DIAS
DE
RESTANTES
Fabiano Valle Barros
24/9/2018 23 dias
Gláucio Caetano Che- 31/10/2018 7 dias
queto
Gustavo Coutinho Pinto 26/11/2018 23 dias
Idarlene Araujo de Oli- 6/9/2018
27 dias
veira Marques Bresciane
João Alfredo Ribeiro
29/10/2018 16 dias
Lucia Mara Garcia
14/9/2018 19 dias
Viviane Almeida Gou- 22/10/2018 23 dias
veia

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 480-P, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
alterar a escala de férias referente ao exercício de 2018,
aprovada pela Portaria P Portaria P nº 272/2017, publicada do Diário Eletrônico do TCEES, de 22 de dezembro
de 2017.
MATR.

NOME

EXCLUIR
INCLUIR
DO MÊS
NO MÊS
203640 Júlia Sasso Alighieri
outubro dezembro
203698 Lídia Vieira Alcântara
dezembro outubro
203696 Mateus Machado Alves outubro dezembro
Chamoun

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

www.tce.es.gov.br
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ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

Atos da Diretoria Geral de Secretaria
ATO DGS Nº 086/2018

Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:
– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;
– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;
– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;
– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;
– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

Designar equipes de servidores para ﬁscalização do Contrato nº 033/2018, ﬁrmado com o a empresa Torino Informática Ltda.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da
Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N
nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Sander da Silva Correa,
matrícula 202.798 (Fiscal Titular) e Ramon Pereira da
Cunha, matrícula 203.683 (Fiscal Adjunto), para ﬁscalização do Contrato Nº 033/2018, ﬁrmado com a empresa
Torino Informática Ltda, constantes dos autos do Processo TC nº 6180/2018-2.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 30 de novembro de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
RESUMOS DE CONVÊNIOS PARA REALIZAÇÃO DE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Telefone: (027) 3334-7665

CONVENENTES: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo e a seguinte Entidade de Ensino:
ENSINO MEDIO

EEEFM “SERRA SEDE” e EEEFM “Maria Ortiz”.
PRAZO: de 04 (quatro) anos, respectivamente, a contar
de 12/09/2018 e 01/10/2018.
ENSINO SUPERIOR – (Graduação e Pós-Graduação)
Instituto Ensinar Brasil, mantenedora do Instituto Ensinar Brasil-Vila Velha integrada a Rede de Ensino DOCTUM; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES campus Serra; Empresa Educacional de Vila Velha, Ensino, Pesquisa e Extensão LTDA, mantenedora da Faculdade Integrada de Vila Velha
e o Centro Educacional NSF - Nossa Senhora de Fátima,
mantenedora da Faculdade Nossa Senhora de Fátima.
PRAZO: de 04 (quatro) anos, respectivamente, a contar
de 23/10/2018, 19/11/2018, 26/11/2018 e 26/11/2018.
OBJETO: Realização de estágio supervisionado para ﬁns
de formação e aperfeiçoamento prático aos alunos regularmente matriculados nos cursos de nível médio, técnico e superior, com concessão de bolsa de complementação educacional, cuja importância mensal está ﬁxada na
Resolução 208 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, publicada no Diário Oﬁcial de 23/02/06, alterada pela Portaria N nº 09, de 23/02/2012.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ATIVIDADE 2.018 – ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.
RESPALDO LEGAL: Lei Federal n º 11.788/2008 de
25/09/2008, Resolução TC nº 208, de 21/02/2006 e Instrução Normativa TC nº 12, de 29/01/2009 e Resolução
TC nº 307, de 30/05/2017.
Vitória, 29 de novembro de 2018.
BIANCA TRISTÃO SANDRI
Secretária da Secretaria de Gestão de Pessoas
Ciente e de acordo.
Data supra

www.tce.es.gov.br
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FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
RESUMO DAS PRORROGAÇÕES DOS TERMOS DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO
EDUCACIONAL

Resolução TC nº 208, de 21/02/06 e Instrução Normativa TC
nº 12, de 29/01/2009 e Resolução TC nº 307, de 30/05/2017,
publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TC de 02/06/2017.

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE

Vitória, 29 de novembro de 2018.
BIANCA TRISTÃO SANDRI
Secretária da Secretaria de Gestão de Pessoas
Ciente e de acordo.

CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Data supra

CONTRATADOS:
ENSINO MÉDIO
Jennifer da Silva Barboza
Vigência: 21/11/2018 a 20/11/2019.
ENSINO SUPERIOR (Graduação)
Daiana Santos da Costa
Vigência: 18/10/2018 a 17/10/2019.
Eduarda Arruda Carneiro
Vigência: 25/09/2018 a 24/09/2019.
Karine Rodrigues Gomes Meira
Vigência: 18/09/2018 a 17/09/2019.
Luisa Almeida Costa
Vigência: 31/10/2018 a 30/10/2019.
VALOR MENSAL DA BOLSA:
Fixado pelo Art. 8º, inciso I e II, § 1º da Resolução TCEES nº
208, de 21/02/06, publicada no Diário Oﬁcial de 23/02/06,
alterada pela Portaria N nº 09, de 23/02/2012 e art. 3º da
Resolução TC nº 307, de 30/05/2017, publicada no Diário
Oﬁcial Eletrônico do TC de 02/06/2017.

FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
RESUMO DAS RESCISÕES DOS TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESCINDE o Termo de Compromisso de Estágio de Complementação Educacional dos estagiários abaixo:
- Conforme cláusula décima oitava, alínea “b”, do referido
termo de compromisso:
ENSINO MÉDIO
Gabriela Nunes Torrente, a partir de 16/10/2018.
- Conforme cláusula décima oitava, alínea “d”, do referido
termo de compromisso:
ENSINO MÉDIO
Gabriel da Silva Cordeiro, a partir de 12/09/2018.

Marina Mascarenhas Silveira Diniz, a partir de 16/10/2018.
Mirelly de Brito Oliveira, a partir de 14/09/2018.
Thalis da Silva Archanjo, a partir de 18/09/2018.
ENSINO SUPERIOR (Pós-Graduação)
Renato Pianca Rodrigues, a partir de 11/10/2018.
- Conforme cláusula décima oitava, alínea “f”, do referido
termo de compromisso:
ENSINO SUPERIOR (Graduação)
Sulamita Reis Henrique, a partir de 13/09/2018.
- Conforme cláusula décima oitava, alínea “g”, do referido
termo de compromisso:
ENSINO MÉDIO
Pedro Henrique Bulhões Simões, a partir de 11/09/2018.
Vitória, 29 de novembro de 2018.
BIANCA TRISTÃO SANDRI
Secretária da Secretaria de Gestão de Pessoas
Ciente e de acordo.
Data supra
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
RESUMO DOS TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

ENSINO SUPERIOR (Graduação)

CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.

Amanda Franco da Rocha Giardini, a partir de 07/11/2018.

CONTRATADOS:

Andre Lucas dos Santos Pinto, a partir de 15/10/2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE 2.018 – ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.

Charles Muller de Souza, a partir de 04/09/2018.

RESPALDO LEGAL: Lei Federal nº 11.788, de 25.09.2008,

Lara Scardua Sabbagh, a partir de 20/09/2018.

Eduarda Arruda Carneiro, a partir de 12/11/2018.

www.tce.es.gov.br
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Vigência: 26/11/2018 a 25/11/2019.

Julia Coelho Martinelli

ENSINO SUPERIOR (Pós-Graduação)

Diego Rodrigues Manuel

Vigência: 04/10/2018 a 03/10/2019.

Celia Honorato da Cunha Basto

Vigência: 08/10/2018 a 07/10/2019.

Larissa Gomes de Freitas

Gabriel da Silva Cordeiro

Vigência: 09/10/2018 a 08/10/2019.

Vigência: 20/11/2018 a 19/11/2019.

Vigência: 12/09/2018 a 04/06/2019.

Leticia Manni

Lorena Adria Soares

Vigência: 08/10/2018 a 07/10/2019.

Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019.

Lorena Rosario de Araujo Rocha

Gabriela Ramos

Nicolly Conceição dos Santos

Vigência: 09/10/2018 a 08/10/2019.

Vigência: 09/10/2018 a 08/10/2019.

Vigência: 31/10/2018 a 30/10/2019.

Lorenzo Brunello Rasera

VALOR MENSAL DA BOLSA:

Willame Ribeiro da Silva

Vigência: 20/09/2018 a 19/09/2019.

Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019.

Luiza Mendes Gomes

Fixado pelo Art. 8º, inciso I e II, § 1º da Resolução TCEES nº

ENSINO SUPERIOR (Graduação)

Vigência: 18/09/2018 a 17/09/2019.

Amanda Lobato Ribeiro

Marcos Henrique Rodrigues Caus

Vigência: 07/11/2018 a 06/11/2019.

Vigência: 18/09/2018 a 17/09/2019.

Andre Lucas dos Santos Pinto

Matheus Costa Evangelista

Vigência: 15/10/2018 a 14/10/2019.

Vigência: 20/11/2018 a 19/11/2019.

Bruno Marques dos Santos

Matheus Senna Correa

Vigência: 12/09/2018 a 11/09/2019.

Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.

RESPALDO LEGAL: Lei Federal nº 11.788, de 25.09.2008,

Debora Cristina Lopes Pereira

Matheus Vinicius Eugenio Breder

Resolução TC nº 208, de 21/02/06 e Instrução Normativa TC

Vigência: 26/11/2018 a 25/11/2019.

Vigência: 26/11/2018 a 25/11/2019.

nº 12, de 29/01/2009 e Resolução TC nº 307, de 30/05/2017,

Diogo Rodrigues Santos

Raphael Colli Silva

publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TC de 02/06/2017.

Vigência: 03/10/2018 a 02/10/2019.

Vigência: 31/10/2018 a 30/10/2019.

Eduardo Gorayeb Dalapicola

Suelen Suely Soares Rodrigues

Vigência: 04/10/2018 a 03/10/2019.

Vigência: 11/09/2018 a 10/09/2019.

Felipe Eduardo Megale

Tadeu Viana Lessa Junior

Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.

Vigência: 08/10/2018 a 07/10/2019.

Gabriela Gonçalves Ferreira Pinto

Tamires Santos da Matta Lopes

Vigência: 17/10/2018 a 16/10/2019.

Vigência: 06/11/2018 a 05/11/2019.

Jessica da Silva Cerqueira

Vitor Emanuell Bourguignon Pausen Cardoso

Vigência: 23/10/2018 a 22/10/2019.

Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019.
www.tce.es.gov.br

Charlotte Hermely Langui
Vigência: 17/10/2018 a 16/10/2019.

208, de 21/02/06, publicada no Diário Oﬁcial de 23/02/06,
alterada pela Portaria N nº 09, de 23/02/2012 e art. 3º da
Resolução TC nº 307, de 30/05/2017, publicada no Diário
Oﬁcial Eletrônico do TC de 02/06/2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE 2.018 – ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.

Vitória, 29 de novembro de 2018.
BIANCA TRISTÃO SANDRI
Secretária da Secretaria de Gestão de Pessoas
Ciente e de acordo.
Data supra
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Licitações

LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 39/2018
PROC. TC 8349/2018

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

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº
123/2006 e Lei Complementar Estadual nº 618/2012 e Decreto Estadual nº 1.790-R/2007, visando ao registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de emissão de certiﬁcados digitais e fornecimento de tokens criptográﬁcos, conforme especiﬁcações contidas no anexo I (Termo de Referência) do Edital. O
procedimento licitatório será realizado no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 13/12/2018.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 13/12/2018.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Vitória, 30 de novembro de 2018.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro Oficial - TCEES

AVISO
O Pregoeiro Oﬁcial do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, vem através deste tornar sem efeito o AVISO DE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 39/2018, publicado no dia 30/11/2018.
Vitória, 30 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
ACÓRDÃOS
COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Rodrigo Coelho do Carmo
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 772/2018 – PLENÁRIO

Instada a se manifestar, a Secex Recursos – Secretaria de
Controle Externo de Recursos, através da Instrução Técnica de Recurso ITR 218/2017-1, opinou para que fosse
conhecido e desprovido o presente Pedido de Reexame.

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Domingos Augusto Taufner

É o sucinto relatório.

Recorrente: IOANNIS ANDONIOS ZAVOUDAKIS

FUNDAMENTAÇÃO

EMENTA: PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 571/2017 – PLENÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO - ARQUIVAR.

Ab initio, informo que o presente Pedido de Reexame se
encontra devidamente instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, e observados os requisitos de admissibilidade, cabimento e
tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

RELATÓRIO

Terças-feiras às 14 horas

Em 28 de agosto de 2017, o Sr. Ioannis Andonios Zavoudakis, inconformado com o mencionado Acórdão, e
diante das razões que expõe na exordial, interpôs o presente Recurso onde “requer seja reformado o Acórdão
TC 571/2017, para determinar a realização de diligência
ou auditoria, destinada a esclarecer comprovadamente
todos vícios apontados pelo requerente em sua peça de
denúncia”

O Ministério Público de Contas, por meio de Parecer Ministerial 4889/2017-5 da lavra do Ilustre Procurador de
Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira reiterou os
termos da Instrução Técnica de Recurso.

Processos: 06411/2017-1, 03563/2016-8

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

SESSÕES

tura de Vitória.

Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto por
Ioannis Andonios Zavoudakis, em face do Acórdão TC
571/2017 – Plenário, prolatado nos autos do Processo
TC 3563/2016 – em apenso, que conheceu e julgou improcedente a Representação formulada contra a Prefeiwww.tce.es.gov.br

Insta notar que o Plenário decidiu através do Acórdão
recorrido, e à unanimidade de votos, conhecer e julgar
improcedente a Representação, após análise dos seguintes itens:
Não comprovou nas fotos enviadas a sua autoria, o seu
local de instalação, bem como as dimensões ou técnicas
de fundição;
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Não comprovou que as peças apresentadas tratavam de
peças acabadas;
Apresentou foto da escultura Nestor Kichstner como se
fosse de sua autoria, entretanto, referida obra de arte foi
elaborada pelo escultor Miguel Gerônimo Villalba;
Apresentou foto de um busto como se fosse de sua autoria, entretanto referida obra também foi elaborada pelo
escultor Miguel Gerônimo Villalba;
Não apresentou experiência na área de escultura em
bronze
Não apresentou endereço comprovado do ateliê de escultura.
Após análise perfunctória das razões do Recorrente,
constato que, em seu entender, este Tribunal não teria
realizado tudo a seu alcance para veriﬁcação dos itens
denunciados, restando questões não enfrentadas pela
Equipe Técnica, que por oportuno, vale transcrever:
“[...] Nota-se que desde o início do procedimento a área
técnica do Tribunal enveredou por um caminho de tratar
a denúncia sem um exame mais profundo da matéria.
Sabemos que existe uma grande demanda de controle
dos atos da gestão pública e que o Tribunal, em face disso, precisa priorizar sua ação de ﬁscalização, de modo a
utilizar racionalmente os recursos de que dispõe.
[...] No caso em exame, o Tribunal apenas se limitou a
pedir cópia do edital do certame, quando podia e devia
solicitar e examinar todo o documental das fases de habilitação e seleção do contemplado com a vantagem ﬁnanceira prevista no procedimento. Só assim teria como
mensurar o rol de vícios denunciados pelo requerente,
todos referentes às fases de avaliação dos requisitos para participar do processo de seleção.

Diversamente, a análise da área técnica baseou-se apenas na assertiva da administração municipal e em dados
curriculares do licitante, para aﬁrmar que os trabalhos
do vencedor do certame foram demonstrados através de
currículo, fotos, artigos de jornal, revista e carta de recomendação.
Além disso, a área chegou mesmo a reconhecer que o
licitante não comprovou ser o autor, mas que ele disse
apenas ser um dos realizadores da obra. Mas ﬁgura seria essa? Reconhece não ser o autor. Essa possibilidade
o edital permitia? Essas questões não enfrentadas pela
análise técnica deste Tribunal.
A instrução técnica aﬁrma que o denunciado desenvolveu diversos outros trabalhos de esculturas semelhantes, e teria demonstrado o domínio da técnica. Como e
com base em que elementos probantes área chegou a
essa conclusão? A peça de instrução não traz nenhuma
informação acesse respeito. [...]”
Por sua vez, a Secex Recursos – Secretaria de Controle
Externo de Recursos asseverou ter examinado não só o
edital, mas todos os demais documentos encaminhados
pela Secretaria Municipal de Cultura, de modo a constatar a obediência à lei em todas as fases da licitação.
No tocante à autoria das obras apresentadas pelo licitante vencedor, informou a Área Técnica não constar cláusula prevendo exclusividade de autoria para comprovação
de experiência e capacidade técnica no edital, razão pela qual se identiﬁcou o licitante como “um dos” realizadores das obras. A título de exemplo, demonstrou que
as fotos da obra que representa o Presidente Néstor Kirchner contam como autores o Sr. Fernando Poletti (licitante) e o Sr. Gerônimo Villalba.
www.tce.es.gov.br

Aduziu a Equipe Técnica, por ﬁm, que o edital exigia
apresentação de comprovante do atelier de escultura
onde seria confeccionada a estátua de bronze, tendo o
licitante apresentado endereço do ateliê de fundição em
Contagem-MG.
Abaixo apresento trecho conclusivo do Acórdão recorrido, que apresenta impressões favoráveis ao artista, Sr
Fernando José Poletti – com anuência da equipe técnica
e Ministério público de Contas – que venceu o certame
de chamamento público, cujo objeto era a seleção de escultor para a modelagem e confecção da escultura em
homenagem ao músico capixaba Maurício de Oliveira:
II – CONCLUSÃO
Por ﬁm, conforme esclarecido pela área técnica, o denunciado desenvolveu diversos outros trabalhos de esculturas semelhantes, demonstrando de forma satisfatória que possui domínio da técnica, conforme exigido
em edital; que sua participação em projetos artísticos, a
exemplo da estátua de Néstor Kirchner, do busto em homenagem a Raoul Wallemberg, diversas outras estátuas
e trabalhos apresentados através de currículo, fotos, artigos de jornal, revista e carta de recomendação, foi como um dos realizadores, não se posicionando como autor da obra, como aﬁrmara o denunciante. E que, em relação às instalações, o artista Fernando Poletti apresentou o endereço do ateliê de fundição em Contagem-MG,
conforme exigido no Edital em seu item 3.2.1. (Grifei)
Assim, diante do exposto, sem mais o que acrescentar,
adotando na íntegra a manifestação da área técnica,
ITC1279/2017-1, corroborada pelo Ministério Público
de Contas, VOTO pelo CONHECIMENTO da presente Representação, nos termos do artigo 177, §2º, da Resolução TC 261/2013, entretanto, quanto ao mérito, que seja
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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julgada IMPROCEDENTE, em razão do não acolhimento
das supostas irregularidades apontadas na peça exordial,
com o seu consequente ARQUIVAMENTO.
Seja dada ciência ao denunciante da decisão aqui proferida.
Ora, como bem demonstrado pela análise técnica, constam dos autos as justiﬁcativas para a eleição do licitante
(Sr. Fernando Poletti), tendo a Comissão entendido que
a documentação apresentada por ele cumpria todos os
requisitos exigidos pelo edital.
Cumpre destacar que, no meu entender, este Tribunal
observou os limites de sua competência para a atuação
no caso em tela, de modo a não interferir no mérito de
decisão alheia, ao analisar se um ou outro licitante apresentava melhor trabalho ou técnica.
Logo, encampo as razões de decidir do então Conselheiro Relator José Antônio Pimentel, e, mais especiﬁcamente, do Plenário desta Corte, mantendo o Acórdão
571/2017-1 – Plenário, por entender superadas as supostas irregularidades apontadas.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento 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
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:

1.1. Conhecer o presente Pedido de Reexame;
1.2. No mérito, negar provimento ao Pedido de Reexame, mantendo incólume o Acórdão TC 571/2017-1 –
Plenário;
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2018 - 21ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1379/2017 – PLENÁRIO
Processo: 4933/2016-1
Assunto: Prestação de Contas Anual – Ordenadores
Exercício: 2015
Jurisdicionado: Prefeitura de Presidente Kennedy
Responsável: Amanda Quinta Rangel
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2015 – 1) APROVAÇÃO COM RESSALVAS – 2)
QUITAÇÃO 3) DETERMINAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Presidente Kennedy, sob a responsabilidade da Sra. Amanda Quinta Rangel, ordenadora de despesas e prefeita municipal, no exercício de
suas funções administrativas referente ao exercício de
2015.
A documentação foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Contas, conforme Relatório Técnico
00035/2017-1, sugerindo a Citação da responsável, para
apresentar justiﬁcativas e/ou documentos apontados no
referido relatório contábil, através da Instrução Técnica
Inicial 00081/2017-1.
Em atenção ao Termo de Citação 00094/2017-7, a gestora encaminhou os documentos e justiﬁcativas, as quais
foram devidamente analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Contas, que elaborou a Manifestação
Técnica 01014/2017-1, recomendando que sejam consideradas regulares com ressalvas as contas apresentadas
pela gestora Amanda Quinta Rangel, referentes ao exerSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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cício ﬁnanceiro de 2015, nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
da Sra. Amanda Quinta Rangel.
Quando ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM
RESSALVAS as contas da Sra. Amanda Quinta Rangel, no
exercício de funções de ordenador de despesas na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy no exercício
de 2015, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Sugere-se ainda determinar à responsável:
Promover os ajustes necessários a ﬁm de que não haja inconsistências entre demonstrativos contábeis e inventários;
Tomar as medidas necessárias a ﬁm de que a PCA contenha o parecer do controle interno, na forma requerida
pela IN TCEES 34/2015.
Os autos foram remetidos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que confeccionou a
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 03357/2017-1 acompanhando integralmente a Secretaria de Controle Externo de Contas pela regularidade com ressalvas das contas
da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy no exercício de 2015, sob responsabilidade da senhora Amanda
Quinta Rangel.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano

Vieira elaborou o parecer PPJC 05006/2017-2, manifestando-se de acordo com a Secretaria de Controle Externo de Contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:

cício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 2015, nos termos do inciso II, do art. 84, da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação à responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

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

1.2 Determinar a gestora que:

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 COM RESSALVAS das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

1.2.2 Adote as medidas necessárias a ﬁm de que a PCA
contenha o parecer do controle interno, na forma requerida pela IN TCEES 34/2015.

III – CONCLUSÃO
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 Plenária, ante as razões expostas pela relator:
1.1 Sejam julgadas REGULARES COM RESSALVAS as contas da Prefeitura de Presidente Kennedy, sob a responsabilidade da Senhora Amanda Quinta Rangel, no exerwww.tce.es.gov.br

1.2.1 Promova os ajustes necessários a ﬁm de que não
haja inconsistências entre demonstrativos contábeis e
inventários.

1.3 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2017 - 39ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNERCONSELHEIRO SÉRGIO
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 231/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08173/2017-8, 08781/2017-9, 08713/20172, 08711/2017-3, 03570/2010-9
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: CMS - Câmara Municipal de Serra
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Interessados: AMERICO SOARES MIGNONE, JOAO LUIZ
CASTELLO LOPES RIBEIRO, PEDRO RECO SOBRINHO, HELIO HENRIQUE MARCHIONI, JANE RIBEIRO LOPES, MARIA AUXILIADORA MASSARIOL, JOAO LUIZ PIMENTEL, RITA DE CASSIA FRAGA PIMENTEL, RAUL CEZAR NUNES,
SALOMAO ANTONIO DA SILVA, WENDY CARLA BICALHO
ALTOE, ALPHA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME, FELIPE
OSORIO ADVOGADOS - EPP, BRUNO DE ASSIS MACHADO
MEIRA SERPA - ME, SERVIBRAS SERVICOS LTDA - EPP, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DO
BRASIL- IDESB-, TNL PCS S/A, ARTCOM COMUNICACAO
E DESIGN LTDA, SCARDINE E MIRANDA CONSTRUCOES E
REFORMAS EIRELI, DECK CONSTRUTORA E INCORPORA-

DORA LTDA, F.G. QUEIROZ – ME
Recorrente: FCGGOMES – CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTÁBIL - ME
Procuradores: RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
10406-ES), MARIANA GUIMARAES FONSECA GIANORDOLI (OAB: 12515-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS
(OAB: 6381-ES), PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB:
10300-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS
(OAB: 21748-ES), ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031ES), LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES),
FABIANA PERIM DE TASSIS (OAB: 11962-ES), LEONARDO DUARTE BERTULOSO (OAB: 13554-ES), KARLA BUZATO FIOROT (OAB: 10614-ES), ALEXANDRE BUZATO FIOROT (OAB: 9278-ES), JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR (OAB:
8289-ES), JOSE ARCISO FIOROT (OAB: 6106-ES), JULIANA
RODRIGUES SCHULZ (OAB: 18880-ES), EDUARDO SANTOS SARLO (OAB: 11096-ES), GLAUCO BARBOSA DOS
REIS (OAB: 13058-ES), LEANDRO LEAO HOCHE XIMENES
(OAB:18911-ES), RAPHAEL AMERICANO CAMARA (OAB:
8965-ES), DELANO SANTOS CAMARA (OAB: 7747-ES),
LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES), SIRLEI DE ALMEIDA (OAB: 7657-ES), JOÃO CLAUDIO DE ALBUQUERQUE CALAZANS SANTOS (OAB:10886), RAONY
FONSECA SCHEFFER PEREIRA (OAB: 16585), CONCEIÇÃO
APARECIDA GIORI (OAB: 14070), ANA PAULA NASCIMENTO (OAB: 14062), FABRÍCIO CAMPOS (OAB: 10328), FELIPE COELHO TRANCOSO (OAB: 18459), GUSTAVO CLAUDINO PESSANHA, LIVIA BAPTISTA DE SOUZA, ELAINE RODRIGUES ALBANEZ, SANDRO AMERICANO CAMARA.
Ementa:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECER –
NEGAR PROVIMENTO – DAR CIÊNCIA.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
www.tce.es.gov.br

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FCGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL – ME em face do Acordão 1011/2017, proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do Processo TC 3570/2010, que trata de
ﬁscalização realizada na Câmara Municipal de Serra, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2009.
Inicialmente, constato que o expediente apresenta-se
tempestivo, apresentado em 16/10/2017, último dia do
prazo, conforme se infere do Despacho 65679/2017, da
SGS. Veriﬁco, ainda, que o interessado possui legitimidade na sua propositura, estando, portanto, atendidos estes dois pressupostos de admissibilidade.
A pessoa jurídica FCGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTÁBIL – ME foi contratada por meio de procedimento licitatório na modalidade convite e ﬁrmou o Contrato
21/2009 com a Câmara Municipal da Serra para prestação de serviços de consultoria e auditoria em processos
administrativos, processos de despesas e receitas, processos licitatórios, processos de pagamento e análise das
peças contábeis naquela câmara.
Identiﬁcados pagamentos sem a comprovação de execução do serviço, decidiu este tribunal por rejeitar as alegações de defesa apresentadas e julgar irregulares as contas de FCGomes Consultoria e Assessoria Contábil - ME,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012, pela prática do ato ilegal que causou dano injustiﬁcado ao erário disposto no
item 4.5.6, condenando-o, em valores da época, ao ressarcimento de R$ 76.500,00, equivalente a 39.699,01
VRTE, em solidariedade com os demais responsáveis.
Em sua petição o embargante sugere que os atos de contratação, liquidação e pagamento são atribuições exclusivas da Administração Pública, por seus agentes, e que
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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o contratado executou o serviço e recebeu pagamento,
não cabendo responsabilizar-lhe pela fata de controle da
Administração, caracterizando com isso a contradição no
julgamento.

evidenciam contradição na decisão embargada, e, portanto, rejeitam-se os embargos.

No caso, é cristalino que o embargante a almeja a rediscussão da matéria já exaurida, pretensão materializada
em vias deste recurso aclaratório.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Isso ﬁca patente na leitura do seguinte trecho de sua petição:
“Enﬁm, o embargante não possui qualquer responsabilidade por eventual liquidação das despesas de sua contratação, pois, como visto, a higidez do respectivo procedimento cabia aos agentes públicos envolvidos com a
ﬁscalização do contrato, sendo que a sua parte fez, qual
seja: prstou os serviços de forma regular, tanto que recebeu por eles após empenho, liquidação e pagamento.
Diante do exposto, requer a V. Exª, que dado provimento ao presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar
a contradição ora apontada pelo embargante e consequentemente seja anulada/cancelada qualquer sanção
que lhe foi aplicada injustamente.”
Segundo o art. 167 da Lei Complementar nº 621/2012,
cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou parecer
prévio emitido pelo Tribunal de Contas, devendo estes
ser 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.
No caso, os argumentos trazidos pelo embargante não

Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Conselheiro em Substituição
1. ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer dos presentes Embargos de Declaração;
1.2. Quanto ao mérito, negar provimento, mantendo incólume o teor do Acordão 1011/2017, proferida pelo Plenário desta Corte nos autos do Processo TC 3570/2010;
1.3. Dar ciência ao interessado;

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1216/2018 – PLENÁRIO

3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Processos: 08781/2017-9, 08713/2017-2, 08711/20173, 08173/2017-8, 03570/2010-9

4. Especiﬁcação do quórum:

Classiﬁcação: Embargos de Declaração

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

UG: CMS - Câmara Municipal de Serra

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição - relator) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
www.tce.es.gov.br

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessados: AMERICO SOARES MIGNONE, JOAO LUIZ
CASTELLO LOPES RIBEIRO, PEDRO RECO SOBRINHO, HELIO HENRIQUE MARCHIONI, JANE RIBEIRO LOPES, MARIA AUXILIADORA MASSARIOL, JOAO LUIZ PIMENTEL, RITA DE CASSIA FRAGA PIMENTEL, RAUL CEZAR NUNES,
SALOMAO ANTONIO DA SILVA, WENDY CARLA BICALHO
ALTOE, FCGOMES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - ME, ALPHA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME, FELIPE OSORIO ADVOGADOS, BRUNO DE ASSIS MACHADO
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TITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DO
BRASIL- IDESB-, TNL PCS S/A, ARTCOM COMUNICACAO
E DESIGN LTDA, SCARDINE E MIRANDA CONSTRUCOES E
REFORMAS EIRELI, DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, F.G. QUEIROZ - ME
Recorrente: AMERICO SOARES MIGNONE (RICARDO
CLAUDINO PESSANHA OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ)
Procuradores: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB:
6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242ES, OAB: 180727-RJ), Raony Fonseca Scheﬀer Pereira,
PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), DELANO SANTOS CAMARA (OAB: 7747-ES), ELAINE RODRIGUES ALBANEZ, LEANDRO LEAO HOCHE XIMENES (OAB:
18911- ES), RAPHAEL AMERICANO CAMARA (OAB: 8965ES), SANDRO AMERICANO CAMARA, João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), SIRLEI DE ALMEIDA (OAB: 7657-ES),
ALEXANDRE BUZATO FIOROT (OAB: 9278-ES), Ana Paula
Nascimento, Conceição Aparecida Giori, FABIANA PERIM
DE TASSIS (OAB: 11962-ES), Fabrício Campos, JOSE ARCISO FIOROT (OAB: 6106-ES, OAB: 146169-RJ), JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR (OAB: 48617-BA, OAB: 8289-ES, OAB:
178794-MG, OAB: 214505- RJ, OAB: 352093-SP), KARLA BUZATO FIOROT (OAB: 10614-ES), LEONARDO DUARTE BERTULOSO (OAB: 13554-ES), Felipe Coelho Trancoso, JULIANA RODRIGUES SCHULZ (OAB: 18880-ES), LIVIA
BAPTISTA DE SOUZA, GUSTAVO CLAUDINO PESSANHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES - CONHECIMENTO – PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE
CONDUTA – AUSÊNCIA DE ERRO CRASSO E DOLO DE PARECERISTA – ARQUIVAR.
I. RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com Efeito Modiﬁcativo interposto pelo Sr. Américo Soares Mignone em face do Acórdão TC 1011/2017, prolatado nos
autos do processo TC-3570/2010, que convertendo os
autos em Tomada de Contas Especial, imputou responsabilidade ao ora Embargante com condenação a ressarcimento ao erário municipal equivalente a 757.686,3258
VRTE, nas seguintes irregularidades:
Ausência de Interesse Público na Realização de Despesas
– Item 5.1.3 da ITC – Infringência ao artigo 37, caput, da
CF/88 e artigo 32, caput, II e V e 45 §2º da Constituição
Estadual do ES;
Contratação Ilegal e Irrazoável de Assessoria para o Desempenho de Serviços Rotineiros e Descumprimento da
Regra do Concurso Público (item 5.1.9 da ITC);
Contrato 09/2009 – Contratação de empresa para realização de serviços taquigráﬁcos e administrativos por 60
dias;
Contrato 20/2009 – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços taquigráﬁcos e estenográﬁcos e para o controle de acesso, com fornecimento de material;
Contrato 11/2009 – Contratação de Assessoria Técnica à
CPL e à Equipe de Pregão;
Contrato 21/2009 – Contratação de empresa prestadora
de serviços de Consultoria e auditoria em processos administrativos, processos de despesas e receitas, processo licitatório, processo de pagamento e análise das peças
contábeis da Câmara Municipal da Serra;
Contrato 31/2009 – Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria legislativo-administrativa, para as comissões permanentes, os vewww.tce.es.gov.br

readores, a mesa diretora e a sup. Recursos Humanos;
Contrato 32/2009 – Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria de planejamento, gestão
orçamentária, ﬁnanceira e contábil.
Os autos foram levados à julgamento na 2ª Sessão Ordinária Plenária realizada em06 de fevereiro de 2018, onde o Conselheiro Substituto proferiu voto pelo conhecimento e negativa de provimento.
O Conselheiro Sergio Borges, pediu vista e proferiu voto divergente entendendo pela possibilidade de efeitos
modiﬁcativos, remetendo os autos à área técnica para análise, sendo voto vencedor gerando a Decisão TC
736/2018 de ﬂs. 124/197.
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NCR por meio de Instrução Técnica de Recurso nº
206/2018-7 de ﬂs. 201/216, entendendo que a ausência
de imputação e individualização da conduta na Instrução
Técnica Inicial nº 778/2011 não acarretou prejuízo à defesa do Embargante, concluiu que não ocorreu nulidade do Acórdão TC 1011/2017, ﬁnalizando que as questões relativas ao erro grosseiro, à omissão ou à culpa lato
sensu na emissão do parecer, indispensáveis para a responsabilização do parecerista, são apreciadas no mérito
e não em sede de liminar, pugnando ao ﬁnal pela negativa dos embargos.
Nos termos regimentais, o Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira anuiu com o entendimento técnico em sua integralidade consoante se veriﬁca do
Parecer Ministerial nº 3311/2018 de ﬂs. 220/221.
Em petição acostada aos autos às ﬂs. 229/230, o Embargante em razão de minha nomeação ao cargo de Conselheiro onde já se encontrava o presente processo em
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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pauta, requereu a retirada dos autos para uma análise
mais pormenorizada do caso, para obtenção de julgamento justo e técnico, pleiteando ao ﬁnal, nova sustentação oral para melhor compreensão do tema.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
O Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão, quanto as preliminares arguidas em sede de defesa em vários trechos da fundamentação do Acórdão atacado, mesmo reconhecendo que para a responsabilização do parecerista decorra da demonstração inequívoca,
delimita, compreensível e razoável , de ação ou omissão
que caracterize erro grosseiro, dolo ou má-fé, não houve manifestação quanto a imputação destas condutas ao
Embargante, imputando-lhe ressarcimento pelo simples
fato de emitir o Parecer Jurídico.
Aﬁrma ainda, que nos itens em que fora condenado, não
há qualquer menção a respeito de sua conduta, seja por
ação ou omissão, ao contrário discorre acerca de condutas de outros agentes que eximem o Parecerista de responsabilidade, não obstante, imputa pena de ressarcimento simplesmente com aﬁrmação genérica de que o
procurador teria atestado a regularidade.
Complementa o Embargante, que além de ausência de
análise acerca da atuação do Procurador, não registra o
contexto fático, temporal e administrativo, aspectos essenciais para avaliar a plausabilidade jurídica do posicionamento do parecerista – ressalvando que posicionamento jurídico contrário ao entendimento técnico deste Tribunal, não conﬁgura ilegalidade. Nesse sentido, entende que foi imputada culpa objetiva contrariando o ordenamento jurídico pátrio.
Trouxe considerações acerca de contradições constantes

do Acórdão objurgado, no sentido de que ao analisar as
preliminares arguidas em sede de defesa, o então Conselheiro Substituto, fundamenta que para ser possível a
responsabilização do advogado público necessário a delimitação e o enquadramento precisos de sua conduta,
com comprovação da ocorrência de dolo, erro grosseiro ou má-fé no seu comportamento, bem como do nexo
de causalidade entre este e o dano experimentado pela
Administração.
Em outro momento, registra que iria observar estas exigências quando da avaliação da conduta do Procurador
da Câmara de Serra quando da apreciação do mérito.
Ressalta, que, especiﬁcamente quanto à irregularidade
mantida por Ausência de Interesse Público na Realização
de Despesas – item 5.1.3 da ITC, o Relator observa que a
contratação do Instituto de Desenvolvimento Econômico Social do Brasil – IDESB para intermediar a relação entre o estagiário, a instituição de ensino e o órgão público, possui previsão legal nos moldes da Lei 11.788/2008,
contudo, imputou responsabilização ao Embargante por
atestar a regularidade do procedimento insuﬁcientemente motivado, não demonstrando, portanto, o nexo
de causalidade entre a possibilidade legal da contratação
– ao que fora chamado a emitir parecer jurídico nos termos do art. 38 da Lei de Licitação- e a suposta contratação do serviço sem interesse público.
Lado outro, destaca o Embargante, que consta fundamentação contraditória no Acórdão embargado quando, ao afastar a responsabilização do Parecerista em algumas irregularidades destaca a ausência de relação de
causalidade entre o comportamento do Procurador da
Câmara e o dano diante das mesmas atribuições por ele
exercidas nas irregularidades mantidas – qual seja aprewww.tce.es.gov.br

ciar a legalidade em conformidade com o art. 38 da Lei
8.666/93, isto é, não compete ao parecerista avaliar a
conveniência e oportunidade do objeto da contratação.
Por ﬁm, traz à baila que o próprio Acórdão TC 1011/2017
isentou o Embargante de responsabilidade pela contratação dos serviços taquigráﬁcos e estenográﬁcos ressaltando que a conduta do parecerista não tem relação de
causalidade com o dano, contudo concluiu que é responsável pela contratação e eventual dano dela advindo, imputando-lhe ressarcimento.
II-1 – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:
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 houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão
ou parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em petição dirigida ao
Relator com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, dentro do prazo improrrogável de cinco
dias, vedada a juntada de qualquer documento.
§ 2º Os embargos de declaração interrompem os prazos
para cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados e para interposição dos demais recursos previstos
nesta Lei Complementar.
Logo, os embargos de declaração são cabíveis quando
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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houver, no acórdão ou no parecer prévio, obscuridade,
omissão ou contradição.
Haverá obscuridade quando a decisão for ininteligível,
diante da ausência de clareza. Ainda, haverá omissão
quando a decisão deixar de se manifestar sobre um pedido, sobre argumentos relevantes para o deslinde da
questão ou sobre alguma questão de ordem pública. Por
ﬁm, haverá contradição quando a decisão apresentar
proposições entre si inconciliáveis, como uma contradição entre a fundamentação e o dispositivo.
Em suma, os embargos de declaração se prestam à integração do pronunciamento desta Corte de Contas que
tenha sido impugnado por essa espécie recursal, isto é,
os embargos de declaração possuem como ﬁnalidade
o aclaramento, o esclarecimento e a elucidação de determinada decisão que se apresente obscura, omissa ou
contraditória, com o propósito de se estabelecer um perfeito entendimento da decisão.
O novo CPC acolheu os efeitos infringentes dos embargos de declaração – isto é passível de alterar o julgamento, consoante se veriﬁca no artigo 1023, §2º, assim dispondo: “o embargo para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos no prazo de cinco dias caso seu
eventual acolhimento implique na modiﬁcação da decisão embargada”.
No caso concreto, pretende o Embargante que seja sanada a omissão e contradição da decisão embargada.
Pois bem. Feitas essas considerações, registro que os
embargos foram interpostos pelo Sr. Américo Soares
Mignone, parte legitimada pela Lei Complementar nº
621/2012 para a interposição desse recurso. Ademais,
veriﬁco que o recurso é tempestivo. Assim, consigno que

estão presentes os requisitos para a admissibilidade do
recurso, razão pela qual conheço dos presentes embargos de declaração.
Ato contínuo, passo ao exame das razões recursais.
Antes de adentrar ao mérito a Unidade técnica entende
que a Decisão TC 736/2018 suscitou, incidentalmente, a
possível nulidade do Acórdão, por estar presente na referida decisão a análise quanto à prejudicialidade de defesa quanto à ausência de conduta imputada ao ora embargante, entendendo que o Plenário deva se manifestar
acerca dessa possível nulidade em razão de poder tornar
prejudicado os recursos já interpostos pelos demais responsáveis.
Analisando a Decisão TC 736/2018, não visualizo que a
possível manifestação quanto à prejudicialidade de defesa ao ora Embargante em razão de ausência de conduta a ele imputada, acarretará nulidade no Acórdão. Nesse contexto, passo a manifestar
Ao enfrentar a alegada omissão e contradição, considero
que assiste razão ao embargante, pelas razões que passo a expor.
Compulsando os autos TC 3570/2010, observo na Instrução Técnica Inicial nº 778/2011, que ao indicar as irregularidades mantidas ao Embargante, não houve qualquer
menção acerca da conduta por ele praticada, nem apontamento de emissão de parecer com identiﬁcação de erro grosseiro ou má-fé, que ora me permito a transcrever:
1.3. AUSENCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA REALIZAÇÃO
DE DESPESAS Base legal: artigos 37, caput, da CRF/88 e
art. 32 e 45 Constituição Estadual/ES.
Convite: 12/2009 (Contrato 14/2009) A Câmara Municipal da Serra contratou o Instituto de Desenvolvimento
www.tce.es.gov.br

Econômico Social do Brasil – IDESB visando à prestação
dos serviços de intermediação de estágio supervisionado de interesse curricular para atender a demanda da
Casa de Leis, no valor de R$97.929,00. Este objeto foi especiﬁcado por meio do anexo I, parte integrante do Convite 12/2009, cujas atribuições encontram-se descritas
adiante: “Tarefas a serem executadas pela contratada: 1Administração e gerência do programa de estágio: - cadastramento de estudantes; - orientação a estudantes às
instituições de ensino e, à própria C.M.S.; - Recrutamento e pré-seleção de candidatos; - Manter relacionamento com as instituições de ensino para garantir as condições mínimas de estágio de seus alunos em conformidade com o contrato realizado; - Assessoria técnica, constante à C.M.S.; - Elaborar folha de pagamentos dos estagiários e enviá-la para a Câmara, para que estas efetuem
o pagamento mensal da mesma (bolsa-auxílio) aos estagiários; - Elaboração de relatórios bimestrais, contendo:
• o número de estagiários cadastrados; • quais as entidades de ensino participantes; • grau de escolaridade e
cursos supervisionados; • lotação destes estagiários junto ao legislativo municipal; • valores recolhidos pela empresa/entidade e pagos aos usuários do programa de estágio; • informar mensalmente à CMS a lista de estagiários contemplados;” Da análise das tarefas destinadas ao
contratante, vislumbra-se que todas elas fazem parte do
conjunto de atribuições e competências pertinentes aos
órgãos de Recursos Humanos de qualquer repartição pública, não sendo razoável a delegação das mesmas, a empresas privadas. Dentre as tarefas contratadas incluem-se, até mesmo, a orientação a estudantes e elaboração
da folha de pagamento, tarefas especíﬁcas do órgão contratante Cumpre citar que os estagiários são supervisioSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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nados pelos chefes dos departamentos em que forem estagiar, ou seja, pelo servidor municipal que terá contato
direto com o estagiário, e por isso mesmo, incumbido de
promover a orientação e avaliação do mesmo, não havendo necessidade de empresa para o desenvolvimento
de tais atribuições. Do mesmo modo, inexiste razoabilidade e tampouco necessidade de contratação de empresa para a prestação de assessoria técnica atinente à contratação de estagiários bem como para a elaboração de
relatórios contendo informações sobre o número de estagiários, as entidades de ensino de origem, grau de escolaridade, lotação, etc, dados que se encontram dispostos na “ﬁcha de estagiário” de cada estudante e prontamente acessíveis ao setor de Recursos Humanos. Ressalta-se que estas atribuições encontram-se dispostas na
Lei Federal 11.788/2008, que disciplina o estágio de estudantes e determina, no artigo 9º como obrigações próprias da concedente (CMS), dentre elas, a celebração de
termo de compromisso com a instituição de ensino, a indicação de funcionários de seu quadro de pessoal para
orientar e supervisionar estagiários, envio de relatórios
de atividades à instituição de ensino, etc. É de se destacar que a Câmara da Serra possui uma estrutura administrativa composta por um total de 337 servidores, quantitativo que permite, a prima facie, o desenvolvimento
das tarefas especiﬁcadas no contrato 14/2009 através
dos servidores da própria Câmara, não sendo necessária a contratação de empresa particular. Assim, se para
a obtenção de estagiários a Câmara optar por contratar
empresa privada, teremos um desvirtuamento do caráter direto da contratação, com ênfase a uma relação incompatível com as ﬁnalidades precípuas da Câmara, atribuindo à contratação de estagiários, dimensão superior,

inclusive, as atividades inerentes e precípuas do Poder
Legislativo. Adiante, os valores despendidos com a intermediação de estagiários no exercício de 2009: (1) Veriﬁcou-se que foi computado o valor de R$58.50 no mês
de dezembro, atinente ao descanso remunerado dos estagiários, totalizando o valor de 9.301,50. Todavia, entendesse por indevida a cobrança, por entender que este serviço já se encontra abrangido pelo valor de intermediação de R$58,50, pagos mensalmente pela Câmara ao Instituto IDESB, por estagiário. Com efeito, entende-se passível de devolução ao erário municipal o valor
de R$97.929,00, equivalentes a 50.819,40VRTE, pela realização de despesas decorrente de contratação desnecessária, cujas tarefas desempenhadas poderiam ser realizadas pelo quadro de servidores da Câmara Municipal
da Serra, culminando na ausência de interesse público
nas despesas.
19. CONTRATAÇÃO ILEGAL E IRRAZOÁVEL DE ASSESSORIAS PARA O DESEMPENHO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E
DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO
Base legal: artigo 37, caput, e II, da CRF/88 e artigo 32, §
1º, e 45 da Constituição Estadual/ES. Convites: 07, 10,
20, 28 e 31 todos de 2009. Pregão: 05/2009 A Câmara
Municipal realizou seis certames licitatórios, visando a
contratação de serviços de assessoria, todos voltados
para a realização de tarefas rotineiras, conforme disposto adiante: Licitação Objeto Vencedor Contrato Valor
(R$) Convite 7/09 Proc: 68/09 Contratação de empresa
para realização de serviços taquigráﬁcos e administrativos por 60 dias. Servibras Serviços Ltda. 09/2009
65.361,78 Pregão 5/2009 Proc: 230/09 Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços taquigráﬁcos e estenográﬁcos e para o controle de acesso,
www.tce.es.gov.br

com fornecimento de material. Servibras Serviços Ltda. –
ME 20/2009 1.016.049,24 (84.670,77 mensais) Convite
10/09 Proc: 46/09 Assessoria técnica à CPL e à Equipe de
Pregão. Alpha Assessoria e Consultoria Ltda. 11/2009
78.650,00 (7.150,00 mensais) Convite 20/09 Proc:
640/09 Contratação de empresa prestadora de serviços
de consultoria e auditoria em processos administrativos,
processos de despesas e receitas, processos licitatórios,
processos de pagamento e análise das peças contábeis
da Câmara Municipal da Serra. FCGomes – Consultoria e
Assessoria Contábil - ME 21/2009 76.500,00 Convite
28/09 Proc: 511/09 Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria legislativo-administrativa, para as comissões permanentes, os vereadores, a mesa diretora e a sup. de Recursos Humanos. Felipe & Almeida – Central de Serviços Jurídicos
31/2009 53.357,00 Convite 31/09 Proc: 130/09 Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria de planejamento, gestão orçamentária, ﬁnanceira e
contábil. Bruno de Assis Machado Meira Serpa - ME
32/2009 72.214,53 TOTAL: 1.362.132,50 Veriﬁca-se que
as ações descritas nos citados objetos editalícios são
próprias da rotina administrativa, atinentes à prática habitual do órgão, conforme se visualiza nos grifos inseridos na tabela adiante: Licitação Atribuições Convite
07/09 Proc: 68/2009 - Executar serviços de taquigraﬁa
durante as sessões da CMS; - Executar gravações e cópias
de segurança de todo o material registrado nas sessões
da CMS; - Supervisionar e informar à Contratante as necessidades e obrigatoriedades da CMS. - Permanecer nas
sessões da CMS até seu encerramento. Convite 10/09 Prestar assessoria técnica à CPL e à Equipe de Pregão no
Proc: 46/2009 elaboração e no acompanhamento de: •
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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editais e anexos; • contratos administrativos originários
de processos licitatórios; • convênios; • processos de
dispensa de licitação. - Participar de todas as aberturas
de envelopes para esclarecimentos de dúvidas ou questionamentos referentes ao edital e seus anexos. - Assessorar diretamente o presidente da CPL e o pregoeiro oﬁcial, fornecendo informações técnicas para a elaboração
de recursos administrativos impetrados por empresas.
Convite 20/09 Proc:640/2009 - Prestar auditoria interna
no sistema de patrimônio e almoxarifado e no sistema
administrativo/operacional, contábil e orçamentário. Prestar auditoria no procedimento de gastos, apresentando sugestões que visem à observância dos três Es de
auditoria. - Prestar consultoria na interpretação e na
aplicação da legislação vigente e assessoramento à Mesa
Diretora e à Presidência na tomada de decisões técnico-administrativas. - Acompanhar e executar semestralmente os limites orçamentários, informando ao coordenador legislativo toda e qualquer evolução orçamentária. - Acompanhar e auxiliar, por meio de proﬁssional devidamente qualiﬁcado, a elaboração da Prestação de
Contas Anual. - Acompanhar os limites, as peças contábeis e os processos do Legislativo mensalmente, informando ao coordenador administrativo toda e qualquer
evolução orçamentária impactante nas contas públicas
municipais. - Acompanhar e auxiliar, por meio de proﬁssional qualiﬁcado, a tomada de decisões em base da Legislação em vigor. Convite 28/09 Proc: 511/2009 - Prestar serviços de assessoria e consultoria legislativo-administrativa, visando à adoção de medidas e procedimentos de ordem legislativo administrativa e de caráter preventivo, bem como a resolução das demandas internas,
mediante atendimento pessoal nos dias de sessão e

atendimento telefônico e eletrônico (via e-mail ou sistemas de comunicação) nos demais dias, atuando nas seguintes áreas: • assessoramento e consultoria legislativa
às comissões permanentes e à Mesa Diretora da CMS; •
assessoramento e consultoria aos vereadores na elaboração e análise de projetos de leis, resoluções, decretos
legislativos, contratos administrativos, proposições e demais atos; • assessoramento e consultoria à Mesa Diretora quanto as proposições da edilidade e quanto aos
procedimentos de aplicação do ordenamento jurídico vigente, notadamente do Regimento Interno; • assessoramento e consultoria quanto aos procedimentos e rotinas
da Superintendência de Recursos Humanos; • assessoramento e consultoria no atendimento de demandas legislativo-administrativas apresentadas pelos vereadores,
pela Mesa Diretora e pelos Recursos Humanos Convite
31/09 Proc:130/2009 - Prestar serviços de assessoria
técnica à Coordenadoria de Finanças e à Contabilidade
na execução orçamentária, ﬁnanceira e contábil. - Assessorar na elaboração e no acompanhamento de registro
dos atos administrativos nos sistemas informatizados de
contabilidade, almoxarifado e patrimônio; de envio de
prestação de contas ao TCEES; de envio de informações
à Prefeitura Municipal da Serra; de publicação e envio
dos relatórios referentes à Lei 101/2000; de execução ﬁnanceira dos contratos e convênios. Pregão 5/2009 Proc:
230/2009 - Executar serviços de taquigraﬁa durante as
sessões da CMS; - Executar gravações e cópias de segurança de todo o material registrado nas sessões da CMS.
- Supervisionar e informar à Contratante as necessidades
e obrigatoriedades da CMS. - Permanecer nas sessões da
CMS até seu encerramento. - Controlar o acesso de pessoas às dependências da CMS. - Controlar a entrada e o
www.tce.es.gov.br

estacionamento de veículos na garagem da CMS. Impõe
registrar que as citadas assessorias desempenhavam
funções idênticas às atribuições destinadas aos servidores ocupantes do quadro de pessoal permanente e cujas
especiﬁcações estão contidas na Estrutura Administrativa estabelecida na Lei Municipal nº 2.655/2003 e na Lei
nº 2.656/2003, ambas com vigência a partir de 1.º de janeiro de 2004. Assim, já existe um elenco de cargos na
estrutura administrativa municipal com competência para executar e atender aos serviços demandados, como
por exemplo, os cargos de Auxiliar de Serviço Legislativo,
Agente de Apoio Legislativo, Agente Legislativo, Técnico
Legislativo, Assessor Técnico Legislativo, Taquígrafo Parlamentar e Procurador, além dos de provimento por comissão de Procurador-Geral, Assessor Especial, Superintendente-Geral, Diretor de Controle Interno, Diretor de
Núcleo Central de Informática, Coordenador Legislativo,
Coordenador Administrativo e Coordenador de Finanças, dentre outros. Do mesmo modo, os órgãos que compõem a estrutura administrativa da Câmara, os quais encontram-se estabelecidos na Lei 2.655/2003, como a
Procuradoria Geral, a Controladoria Interna, o Núcleo
Central de Informática, a Unidade de Finanças e a Unidade Orçamentária e Contábil, de forma que as atribuições
contratadas por meio dos contratos de consultoria, encontram-se devidamente previstas nas atribuições dos
cargos permanentes do quadro de servidores da Câmara. A título de exemplo, pode-se citar algumas competências da Procuradoria Geral, como emissão de pareceres em todos os processos de licitação e contratos realizados pela CMS, elaboração de controle dos processos,
assessorar na elaboração de projetos de leis, decretos legislativos e resoluções, elaborar pareceres escritos,
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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orientar a Mesa Diretora quanto aos despachos em processos, apreciar todas as matérias antes da deliberação
do Plenário, etc. Assim, uma vez que a estrutura organizacional e os respectivos cargos municipais foram criados em razão do interesse público e de sua relevância
para a Administração, não se pode admitir o cometimento dessas tarefas essenciais a terceiros. Todavia, veriﬁcou-se que todas as atribuições descritas nos objetos
contratuais das empresas de consultoria contratadas são
especíﬁcas de servidor de carreira e próprias da administração pública, razão pela qual, incabíveis de delegação a
empresas privadas. Tais contratações vem sendo constantemente realizadas pela CMS há pelo menos três
anos, fato que reforça o interesse da administração municipal em manter tais contratações de consultorias, em
detrimento do fortalecimento de seu quadro permanente. Neste sentido, imperioso ressaltar, a título de exemplo, as seguintes prorrogações: Convite: Objeto: Contratado: Valor: Prazo: Convite 20/09 Contrato 21/09 Serviços de consultoria e auditoria em processos administrativos de despesas, receitas, licitatórios, e de pagamento
e análise das peças contábeis. F. C. Gomes Consultoria e
Assessoria Contábil – ME 76.500,00 De 01/04/2009 até
31/12/2009 (prorrogado por mais 60 dias, embora a publicação dê conta de apenas 30 dias) Pregão Prestação
de serviços IDESB – Inst 603.607,69 De 12/03/2007
05/2007 Contrato 13/2007 taquigráﬁcos e estenográﬁcos Desenv. Econ. Social do Brasil prorrogado ininterruptamente ate o exercício de 2010. Por todo o exposto,
descumpre o administrador a exigência legal para o
provimento de cargos públicos, que, por força expressa
de disposição constitucional, vinculativa para todos os
atos de administração pública, deverá estar submetida

ao princípio da Impessoalidade e do concurso público
contida no artigo 37, caput e II, da CRF/88

7. Ausência de interesse público na contratação de serviços de jardinagem e paisagismo 32.761,561 17.001,32

III – CONCLUSÃO: Ante o exposto nos Relatórios Técnicos
de Auditoria acima dispostos, (títulos I e II) sugerimos a
CITAÇÃO do Presidente da Câmara Municipal da Serra no exercício de 2009, Sr. Raul Cezar Nunes para que
apresente as justiﬁcativas que julgar pertinentes quanto às possíveis irregularidades apontadas, bem como os
servidores, os quais poderão ser citados em seu domicílio funcional, nos termos do artigo 76, do Código Civil Brasileiro e responsáveis especiﬁcados no anexo de
responsabilidade disposto adiante. No que tange ao teor do indício de irregularidade descrito no item 21. c),
da presente Instrução Técnica Inicial, sugere-se a NOTIFICAÇÃO do Sr. Raúl Cezar Nunes, Presidente da Câmara Municipal da Serra, para que tome ciência do vínculo
funcional do servidor Francisco Carlos Gomes com a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco. Finalmente,
diante dos indícios de graves irregularidades envolvendo contratações de elevada soma e tendo em vista a limitação quanto à coleta de elementos probatórios desta Corte de Contas, sugere-se sejam encaminhadas cópia dos presentes autos ao Ministério Público Estadual a
ﬁm de que sejam tomadas as medidas que julgarem cabíveis. Vitória, 06 de setembro de 2011 Claudia Stancioli
César mat. 203073.

8. Existência de cláusula restritiva à competitividade

RESPONSABILIDADE EQUIPE DO PREGÃO E PROCURADOR MUNICIPAL VALOR: (R$) VRTE:
4. Pagamento irregular de serviços Taquigráﬁcos e Estenográﬁcos 752.355,28 390.428,27
5. Contratação de empresa inapta a prestação dos Serviços
www.tce.es.gov.br

9. Ausência ou insuﬁciência de cotação prévia de preços
10. Falta de ﬁnalidade e interesse público 216.856,67
112.535,89 15. Falta de parcelamento do objeto licitatório
16. Publicação intempestiva dos contratos administrativos
19. Contratação ilegal e irrazoável de assessorias para o
desempenho de serviços rotineiros e descumprimento
da regra do concurso público 1.164.199,75 604.151,40
21. Ausência de liquidação dos serv. consultoria e taquigraﬁa
23. Ausência de liquidação dos serviços de internet banda larga 16.060,67 8.334,55
25. Habilitação irregular de licitante
28. Falta de comprovação da regularidade ﬁscal
30. Falta de publicação de reabertura de pregão
Depreende da análise da ITI que não houve qualquer imputação de conduta ao ora Embargante, não deﬁnindo
se, decorrente de emissão de parecer ou de conduta direta por ele praticada.
Impende sinalizar que foi feita Instrução Técnica Inicial
complementar para chamar aos autos as pessoas jurídicas que supostamente se beneﬁciaram indevidamente
de pagamentos ilegais.
Não obstante, a equipe técnica analisando as defesas trazidas pelos responsáveis em atenção a ITI nº 778/2011,
visualizando que houve argumentos quanto ausência de
especiﬁcações quanto às supostas irregularidades e ainSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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da, a falta de individualização dos itens concernentes às
pessoas jurídicas informadas na ITI nº 778/2011, sugeriu
nova citação com a expressa indicação das irregularidades que cada um deveria responder.
Contudo, não houve menção as supostas ausência de
apontamento de nexo de causalidade entre a conduta
e a suposta irregularidade, tramitando os autos até seu
julgamento.
Consta do Acórdão embargado quando da manifestação da preliminar arguida de no item 1.2 do voto – “Da
Ausência da Individualização da Conduta por parte do
Defendente”, pelos senhores Américo Soares Mignone, Wendy Carla Bicalho Altoé, Rita de Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Maria Auxiliadora Massariol, Pedro Reco Sobrinho, João Luiz Castello Lopes Ribeiro, João Luiz Pimentel, Hélio Henrique Marchioni e
Salomão Antônio da Silva, que a aparente inexistência
de individualização em relação a alguns itens restou superada na medida saneadora decorrente da Decisão TC
4663/2013.
Ao veriﬁcar a Decisão TC 4633/2013, não dispôs acerca
de individualização de conduta, vejamos:
DECISÃO TC-4663/2013
PROCESSO - TC-3570/2010 ASSUNTO - RELATÓRIO DE
AUDITORIA RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO
2009 – INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA –
RESPONSÁVEL: RAUL CEZAR NUNES – FORMAR AUTOS
APARTADOS - AO RELATOR.
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, por unanimidade, em sua 67ª Sessão Ordinária, nos termos do Voto do Relator, Conselheiro José Antônio Pimentel, que integra esta Decisão, formar autos apartados no tocante

ao Relatório Técnico de Engenharia RA-O 34/2011, com
os anexos e peças decorrentes, extraindo-se do presente processo toda a documentação que tenha pertinência com o objeto encartado no referido relatório, devendo tal medida ser supervisionada pela Secretaria Geral
de Controle Externo. Sala das Sessões, 26 de setembro
de 2013”.
Apreciando a preliminar constante no item 1.4 do Voto
– “Da ilegitimidade Passiva do Advogado Parecerista” o
Relator teceu inúmeros entendimentos onde somente é
possível imputar responsabilização quando há demonstração de erro grosseiro, má-fé ou culpa latu sensu, deixando para analisar, no mérito, as condutas e a respectiva participação dos pareceristas na consecução da irregularidade.
Analisando, a fundamentação de mérito exarado pelo
Eminente Conselheiro Substituto decorrente da conduta
do Embargante na qualidade de parecerista, vez que não
lhe foi imputada nenhuma responsabilização de conduta
direta, constatei que não houve qualquer menção acerca de hipótese de “erro grosseiro” ou “má-fé”, nesse contexto, trago parte do voto exarado:
“Ausência de Interesse Público na Realização de Despesas (Item 5.1.3 da ITC):
...de Américo Soares Mignone, por atestar a regularidade do procedimento insuﬁcientemente motivado, sendo, em razão da ausência de interesse público...”

dias;
“e de Américo Soares Mignone, por atestar a regularidade do procedimento que envolvia a prestação de serviços previstos no plano de cargos do órgão”.
Contrato 20/2009 – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços taquigráﬁcos e estenográﬁcos e para o controle de acesso, com fornecimento de material;
“e de Américo Soares Mignone, por atestar a regularidade do procedimento que envolvia a prestação de serviços previstos no plano de cargos do órgão, bem como, de
serviços não devidamente justiﬁcados”.
Contrato 11/2009 – Contratação de Assessoria Técnica à
CPL e à Equipe de Pregão;
“e de Américo Soares Mignone, por atestar a regularidade do procedimento que envolvia a prestação de serviços previstos no plano de cargos do órgão”.
Contrato 21/2009 – Contratação de empresa prestadora
de serviços de Consultoria e auditoria em processos administrativos, processos de despesas e receitas, processo licitatório, processo de pagamento e análise das peças
contábeis da Câmara Municipal da Serra;
“e de Américo Soares Mignone, por atestar a regularidade do procedimento que envolvia a prestação de serviços previstos no plano de cargos do órgão”.

Contratação Ilegal e Irrazoável de Assessoria para o Desempenho de Serviços Rotineiros e Descumprimento da
Regra do Concurso Público (item 5.1.9 da ITC);

Contrato 31/2009 – Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria legislativo-administrativa, para as comissões permanentes, os vereadores, a mesa diretora e a sup. Recursos Humanos;

Contrato 09/2009 – Contratação de empresa para realização de serviços taquigráﬁcos e administrativos por 60

“e de Américo Soares Mignone, por atestar a regularidade do procedimento que envolvia a prestação de ser-

www.tce.es.gov.br
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viços previstos no plano de cargos do órgão”.
Contrato 32/2009 – Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria de planejamento, gestão
orçamentária, ﬁnanceira e contábil.
“e de Américo Soares Mignone, por atestar a regularidade do procedimento que envolvia a prestação de serviços previstos no plano de cargos do órgão”.
Pois bem, feitas estas constatações, o voto proferido não
traz qualquer fundamentação que possa concluir que
houve emissão de parecer eivado de erro grosseiro ou
má-fé. Explico.
Em relação a “Ausência de Interesse Público na Realização de Despesas (Item 5.1.3 da ITC), veriﬁco que consta na instrução Técnica inicial entendimento da área técnica pela irregularidade em relação à discricionariedade da necessidade ou não dos serviços, em razão de entender que a contratação de estagiários poderia ser feita
por servidores da casa, o que, por si só, visualizo não ser
atividade do procurador municipal adentrar quanto aos
critérios de oportunidade e conveniência da Administração, não podendo a ele ser imputada qualquer responsabilização quanto a este fato.
Lado outro, em relação ao parecer jurídico emitido acerca da legalidade de contratação de empresa para prestação de serviços de intermediação de estágio supervisionado de interesse curricular está amparada no artigo
5º da Lei 11.788/2008, legalidade esta, reconhecida pela
própria área técnica desta Corte de Contas.
Partindo destas premissas, ante a ausência de posicionamento jurídico eivado de erro crasso ou dolo, acolho
a manifestação do Embargante para afastar sua responsabilidade.

Quanto as demais irregularidades imputadas ao Procurador Municipal, visualizo que as mesmas decorrem de posicionamento favorável a contratação de assessorias, onde entendeu o Relator que envolvia a prestação de serviços previstos no plano de cargos do órgão.
Pois bem, compulsando os autos visualizo que os processos de contratações de assessorias foram requisitados diante dos critérios de discricionariedade que a Administração entendeu necessárias para a contratação.
Não consta nos autos que foram encaminhados ao Embargante o número de servidores que se enquadrariam
nas atividades a serem contratadas pretendidas pela Administração, não sendo esta atividade inerente ao Setor
Jurídico.
Não obstante, o tema relativo à responsabilização de parecerista referente à contratação de assessoria, foi objeto de manifestação recentíssima unânime no Plenário
desta Corte de Contas, nos autos do TC 6305/2012 onde
o Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, que assim se manifestou:
Conquanto este órgão ministerial concorde com a aﬁrmação constante da Manifestação Técnica 00543/20161, no sentido de que “a posição do STF e desta Corte de Contas [...] é de reconhecer a corresponsabilidade do advogado público ou investido nesta qualidade
pela emissão de parecer que embase ato ou contrato
administrativo revestido de ilegalidade ou que cause
prejuízo ao erário, nos casos em que restar conﬁgurada, quanto à manifestação jurídica, a existência de erro
grave, omissão, culpa ou dolo” (g.n.), no especíﬁco caso
dos autos, divergimos, com as devidas vênias, quanto à
manutenção da responsabilidade do Sr. Ricardo Claudino
Peçanha pela irregularidade 3.1 – “Contratação de serwww.tce.es.gov.br

viços de terceiros para a realização de atividades típicas
atribuíveis a servidores públicos”.
A conduta possivelmente irregular do Sr. Ricardo, assessor jurídico, foi deﬁnida pelo corpo técnico dessa Corte como “examinar e aprovar as minutas do convite, do
contrato e seus anexos, além de emitir pronunciamento
a favor da homologação do certame, sem analisar os aspectos legais do objeto da licitação, permitindo a homologação e posterior contratação de empresa para realizar
atividades que deveriam ser atribuídas a servidores públicos efetivos, contratados através de concurso público.
(Referência: processo 14.330/2010)”.
Em defesa oral, o Sr. Ricardo alegou que a matéria não é
paciﬁca no âmbito dessa Corte de Contas, colacionando
os Acórdãos 497/2016, 295/2013, 021/2014 e 258/2015,
por intermédio dos quais foram afastadas irregularidades análogas a ele aqui imputada.
Assim, embora, na MT 00543/2016-1, o corpo técnico cite “diversos outros Acórdãos dessa Corte de Contas que
vão exatamente ao encontro das análises apresentadas
na ITC 3239/2017”, e, apesar do parquet de contas anuir
à manutenção da irregularidade constante do item 3.1
da ITC, não se pode olvidar que existem julgados, também desse Tribunal, que admitem a contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades típicas
atribuíveis a servidores públicos, o que torna a matéria controvertida no âmbito desse Sodalício, consoante alegado pelo Sr. Ricardo, razão pela qual não se pode
aﬁrmar que este cometeu “erro grave”, que ensejaria a
sua responsabilidade.
Isto posto, o Ministério Público de Contas, no especíﬁco
caso dos autos, diante da inexistência de “erro grave”,
uma vez que há várias decisões corroborando esta inSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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terpretação pela possibilidade de terceirização em determinadas hipóteses, pugna pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Ricardo Claudino Peçanha quanto
à irregularidade “Contratação de serviços de terceiros
para a realização de atividades típicas atribuíveis a servidores públicos”, reiterando, quanto aos demais termos, o parecer de ﬂs. 4742/4746.
Com efeito, sabemos que a responsabilização de procuradores públicos pelas Cortes de Contas não é matéria
simples, não se podendo falar em jurisprudência paciﬁcada, porque as decisões são variadas, já que abarcam
inúmeras situações jurídicas, que podem ser analisadas
por óticas variantes.
Via de regra, o parecer jurídico não vincula o administrador público. Para a maioria da doutrina e jurisprudência,
principalmente após as manifestações do STF nas Decisões MS 24.073-3, MS 24.584 e MS 24.631, convergem
para a responsabilização do parecerista jurídico quando o parecer é de natureza vinculativa e, em se tratando
de parecer opinativo, quando há demonstração de erro
grosseiro, má-fé ou culpa latu sensu. Todavia, se o parecer está devidamente fundamentado e se defende tese
jurídica aceitável, com amparo em lição doutrinária ou
jurisprudencial, não deve haver responsabilidade do advogado público.
Neste sentido, leciona a Professora Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
“É importante ressaltar que os pareceres jurídicos exigem trabalho de interpretação de leis, muitas delas passíveis de divergências quanto ao seu sentido, exigindo a
aplicação de variados métodos de exegese. Por isso mesmo, é perfeitamente possível que a interpretação adotada pelo advogado público (que, na função consultiva,

participa do controle interno de legalidade da Administração Pública) não seja coincidente com a interpretação
adotada pelos órgãos de controle externo. Seria inteiramente irrazoável pretender punir o advogado só pelo fato de sua opinião não coincidir com a do órgão controlador, até mesmo levando em consideração que nem sempre os técnicos e membros dos tribunais de contas têm
formação jurídica que os habilite a exercer atividade de
consultoria, assessoria e direção jurídicas, que é privativa da advocacia, nos termos do artigo 1º, inciso II, do Estatuto da OAB. Mesmo em se tratando de controle exercido por membros do Ministério Público, nada existe em
suas atribuições institucionais que lhes permita censurar ou corrigir opinião emitida licitamente por qualquer
advogado, seja público ou privado. Por isso mesmo, sua
responsabilização depende da demonstração de que o
advogado, ao proferir sua opinião, agiu de má-fé, com
culpa grave ou erro grosseiro. De outro modo, faltará aos
advogados o mínimo de segurança jurídica para o exercício de suas funções, consideradas essenciais à justiça pelos artigos 131 e 133 da Constituição Federal, com a garantia da inviolabilidade por seus atos e manifestações
no exercício da proﬁssão.”
É certo que o Direito não é uma ciência exata e quase todos os assuntos jurídicos podem ser analisados sob variadas óticas. As leis são interpretadas de maneira variada pela doutrina e é comum haver divergência jurisprudencial mesmo em casos semelhantes. Se o parecer está devidamente fundamentado e se defende tese jurídica aceitável, com amparo em lição doutrinária ou jurisprudencial, não deve haver responsabilidade do advogado público.
Feitas estas considerações, diante da ausência de aponwww.tce.es.gov.br

tamento de erro crasso ou má-fé na emissão de parecer
jurídico no voto proferido pelo Conselheiro Substituto,
excluo a responsabilidade a ele imputada.
Por ﬁm, quanto à petição requerendo a retirada dos autos e nova sustentação oral, com aquiescência do Plenário mantive os autos em pauta, onde pude me inteirar
com maior profundidade acerca da matéria embargada,
me sentindo nesta oportunidade, apto a proferir o presente voto.
Em relação ao pedido de defesa oral, nos termos do Regimento Interno desta Corte de Contas em seu artigo
327, § 9º não se admite a sustentação oral em embargos de declaração.
III – CONCLUSÃO:
Por essas razões, acolho os aclaratórios interpostos pelo Sr. Américo Soares Mignone para sanar a omissão
apontada, excluindo a responsabilidade a ele imputada.
Assim, dissentindo da manifestação técnica e ministerial,
VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
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 os Embargos de Declaração pois presentes os pressupostos de admissibilidade;
1.2 Quanto ao Mérito conferindo efeitos infringentes DAR PROVIMENTO, reformando o Acórdão TC
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018

22

ATOS DO PLENÁRIO

1.3 INDEFERIR o pedido de Defesa Oral em razão de ausência de previsão legal nos moldes do artigo 327, §9º
do RITCEES.

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

1.4 REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção deste Acórdão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012.

ACÓRDÃO TC-1213/2018 – PLENÁRIO

1011/2017 – Plenário proferido nos autos TC 3570/2010,
para afastar a responsabilidade do Sr. Américo Soares
Mignone, apontadas nos itens 4.5.1; 4.5.5, alíneas “a”,
“b”, “c”, “d”, “e” e “f”, nos termos do presente voto;

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), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Processo: 05453/2017-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEAMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ALADIM FERNANDO CERQUEIRA, RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE, CAROLINE WEBER
SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS – EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULAR –
QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA, relativa ao exercício de 2016, cuja gestão esteve sob a responsabilidade dos senhores Rodrigo Marques de Abreu
Júdice (01/01 a 18/04), Caroline Weber Santos (15/02
www.tce.es.gov.br

a 21/02 e 18/04 a 28/04) e Aladim Fernando Cerqueira
(29/04 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
00215/2018-6 (evento 51), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 03232/2018-5 (evento 53), nos seguintes termos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a gestão dos Srs. Rodrigo Marques de Abreu Júdice, Caroline
Weber Santos e Aladim Fernando Cerqueira, no exercício
de funções como ordenadores de despesas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no
exercício de 2016.
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 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se no sentido de
julgar REGULAR a prestação de contas dos Srs. Rodrigo
Marques de Abreu Júdice, Caroline Weber Santos e Aladim Fernando Cerqueira, na forma do artigo 84 da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe
suceder, que:
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir;
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
03962/2018-5 (evento 57) e manifestou-se de acordo
com área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
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 Meio Ambiente e Recursos Hídricos, sob a responsabilidade dos senhores Rodrigo Marques de Abreu Júdice, Caroline Weber Santos e Aladim Fernando Cerqueira, 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 RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe suceder, que encaminhe nas futuras prestações de contas,
parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na
forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar
621/2012 e Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro
que lhe substituir.
1.3 Arquivar os autos após os trâmites legais.
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), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
www.tce.es.gov.br

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

ACÓRDÃO TC-1214/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03322/2014-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsáveis: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
LUIZ CARLOS REBLIN, EVERALDO COLODETTI, FLAVIO
ELIAS FRANCISCO SERRI, JOSE RAIMUNDO PONTES BARREIRA, GUSTAVO LISBOA CRUZ, CLAUDIO JOSE MELLO
DE SOUSA, VERA LUCIA BAPTISTA CASTIGLIONI, MARIA
DAS GRACAS COTA, ANA CLAUDIA BUFFON, ANTONIO
CARLOS NASCIMENTO VALENTE, VITOR SOARES SILVARES, SILAS AMARAL MAZA, EDMO PIRES MARTINS, MAGALY NUNES DO NASCIMENTO, JOLHIOMAR MASSARIOL
NASCIMENTO, PAULO ALFONSO MENEGUELI, MARINELY
SANTOS MAGALHAES, JOAO ISMAEL ORTULANE NARDOSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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TO, LUCIANA CORREA MIRANDA MALINI, LUIZ CARLOS
BEZERRA, AUREA DA SILVA GALVAO ALMEIDA, SEBASTIAO SABINO DE SOUZA, ROSALIE DE RESENDE CO, FERNANDA MARIA SOUZA, DESIERY NOGUEIRA WOTKOSKY
MARCHINI, RENATO LUIZ DE OLIVEIRA
Procuradores: ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES),
FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR - JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA - EXERCÍCIO 2013 – REGULAR COM RESSALVA – REGULAR - DETERMINAR - ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal da Serra, do exercício ﬁnanceiro de 2013,
sob a responsabilidade do senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos - Prefeito.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RTC
17/2015 (ﬂs. 17/70) em que foram identiﬁcados indícios
de irregularidades, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 1535/2015 (ﬂs.72/77), nos termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1377/2015, (ﬂs.79), promovendo-se a citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas e
documentos no prazo de 30 dias. Devidamente citado, o
responsável, apresentou as justiﬁcativas/documentação
as ﬂs. 98/204.
Ato contínuo, a 6ª Secretaria de Controle Externo de
Contas, que elaborou Instrução Técnica Conclusiva ICC
293/2015, onde analisou a prestação de contas anual

em confronto com a manifestação e documentos trazidos aos autos pelo gestor, julgando irregular a Prestação
de Contas Anual do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, referente ao exercício de 2013.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 5403/2015,
opinando pelo julgamento irregular da Prestação de
Contas Anual do Senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2013,
conforme dispõem o inciso III do art. 84, da Lei Complementar 621/2012, por grave infração a normas constitucionais e legais de natureza contábil, ﬁnanceira e orçamentária relatadas nos itens 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.12 da
ICC 293/2015, resumidamente transcritos a seguir:
1.1 (correspondente ao item 3.1.1.2.1 do RTC 272/2015)
RPPS- Valores Pagos – contabilização no BALEXO a
menor em R$ 1.729.175,11, quando confrontado
com o DEMCPA. (valor saneado: R$ 4.591.575,67 [R$
6.320.750,78 - 1.729.175,11]) . Base legal: artigos. 40 e
195, I, da Constituição Federal

das no DEMCPA Base Legal: LC 101/2000, art. 50, Lei
4.320/64 e Resoluções CFC 750/1993 e 1.128 a 1.141 e
suas alterações
1.8 (correspondente ao item 3.3.1 do RTC 272/2015) Ausência de evidenciação contábil quanto a avaliação/
acompanhamento dos projetos e atividades beneﬁciadas com renúncia de receitas. Base legal: LC 101/2000,
art. 1º, § 1º e legislação especíﬁca do poder ou órgão.
1.12 (correspondente ao item 3.5.1.1do RTC 272/2015)
Diferença de R$ 12.402.619,07 entre o saldo inicial
exercício de 2013 e o saldo ﬁnal do exercício de 2012
nos inventários dos bens em almoxarifado. .Base Legal:
princípio da eﬁciência - art. 74, inciso II da Constituição
Federal de 1988.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, às ﬂs. 285,
manifesta-se através do Parecer PPJC 05552/2017-6,
anuindo os argumentos fáticos e jurídicos delineados
na Instrução Técnica Conclusiva – ITC 5403/2015 ﬂs.
271/272.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.

1.2 (correspondente ao item 3.1.1.2.2 do RTC 272/2015)
RPPS - Valores Recolhidos - registro no BALEXO a menor em R$ 826.223,56 quando confrontado com o DEMCSE. (valor saneado: R$ 3.315.268,12 [4.141.491,68 –
826.223,56]).

Nesses termos o processo integrou a pauta da 02ª Sessão Ordinária do Plenário de 06/02/2018, onde o representante do responsável, Sr. Felipe Osório dos Santos,
apresentou sustentação oral, tendo sido as notas taquigráﬁcas e a documentação pertinente juntada aos autos.

Base Legal: artigos. 40, 149, § 1°, e 195, II, da Constituição Federal.

Seguiram os autos para a Unidade Técnica para análise, que elaborou Manifestação Técnica 0304/2018,
quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, em face da manutenção da irregularidade apontada no item 3.5 da manifestação Técnica
00304/2018, e regularização das demais, submetendo à

1.4 (correspondente ao item 3.1.2.2.1 do RTC 272/2015)
RGPS -Valores Pagos – Divergência de R$ 1.949.278,68
na conta “INSS a pagar” evidenciada no BALVER e no
DEMDFL e as contribuições devidas - INSS informawww.tce.es.gov.br
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superior consideração a seguinte proposta de encaminhamento:
Que a Prestação de Contas de responsabilidade dos Srs.
Luiz Carlos Reblin, Everaldo Colodetti, Flavio Elias Francisco Serri, Jose Raimundo Pontes Barreira, Gustavo Lisboa Cruz, Claudio Jose Mello De Sousa, Vera Lucia Baptista Castiglioni, Maria Das Gracas Cota, Ana Claudia Buffon, Antonio Carlos Nascimento Valente, Vitor Soares Silvares, Silas Amaral Maza, Edmo Pires Martins, Magaly
Nunes Do Nascimento, Jolhiomar Massariol Nascimento, Paulo Alfonso Menegueli, Marinely Santos Magalhaes, Joao Ismael Ortulane Nardoto, Luciana Correa Miranda Malini, Luiz Carlos Bezerra, Aurea Da Silva Galvao Almeida, Sebastiao Sabino De Souza, Rosalie De Resende
Co, Fernanda Maria Souza, Desiery Nogueira Wotkosky
Marchini, Renato Luiz De Oliveira, exercício de 2013, seja
julgada REGULAR, na forma do art. 84, I da Lei Complementar 621/2012 e quanto a Prestação de Contas de responsabilidade do Sr. AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, relativamente ao exercício de 2013, seja julgada
REGULAR COM RESSALVA, na forma do art. 84, II da Lei
Complementar 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Publico de Contas,
manifesta-se através do parecer nº 01804/2018, (evento
34), onde anui aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica MT 0304/2018.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
No âmbito deste processo de prestação de contas de governo, inicialmente foram elencadas quatro supostas irregularidades pela área técnica deste Tribunal de Con-

tas, conforme se pode extrair da ITI 01535/2015, quais
sejam: RPPS- Valores Pagos – contabilização no BALEXO
a menor em R$ 6.320.750,78 quando confrontado com
o DEMCPA; RPPS - Valores Recolhidos - registro no BALEXO a menor em R$ 4.141.491,68 quando confrontado com o DEMCSE; RGPS - Valores Liquidados – registro no balver a menor em R$ 674.240,91, com despesas com obrigações patronais ao INSS, quando comparado ao demcpa; RGPS -Valores Pagos – Divergência de
R$ 1.949.278,68 na conta “INSS a pagar” evidenciada no
BALVER e no DEMDFL e as contribuições devidas - INSS
informadas no DEMCPA; RGPS Contribuições retidas –
Divergência de R$ 8.661.038,57 entre as consignações INSS evidenciadas no DEMCSE e as consignações informadas no FOLRGP; Indícios do não cumprimento regular das obrigações previdenciárias da Prefeitura junto ao
INSS e ao RPPS - parcelamentos- ausência de notas explicativas; Cancelamento de parcelamentos de débitos previdenciários no montante de R$ 117.135.558,14 sem encaminhamento a este Tribunal de Contas da comprovação do fato motivador; Ausência de evidenciação contábil quanto a avaliação/acompanhamento dos projetos e
atividades beneﬁciadas com renúncia de receitas; Divergência de R$ 3.930.652,07 entre o saldo ﬁnal original da
Dívida Ativa Tributária informado do DEMDAT e o saldo
em 31/12/2013 demonstrado no BALPAT e BALVER; Ausência de contabilização no Balanço Patrimonial do valor referente a atualização da dívida ativa tributária no
total de R$ 620.613.928; Diferença de R$ 26.720.718,32
entre o saldo ﬁnal do inventário - almoxarifado e o saldo contábil no Balanço Patrimonial; Diferença de R$
12.402.619,07 entre o saldo inicial exercício de 2013 e o
saldo ﬁnal do exercício de 2012 nos inventários dos bens
www.tce.es.gov.br

em almoxarifado; Divergência de R$ 7.556.478,89 entre
as entradas de bens em almoxarifado - inventário e os
registros contábeis - conta almoxarifado- consolidação;
Inexistência de notas explicativas para a diferença de R$
6.761.620,36, entre o saldo da conta Almoxarifado no
Balanço Patrimonial e o saldo ﬁnal dos bens em almoxarifado – inventário; Diferença de R$ 20.219.394,24, entre
o consumo de bens do almoxarifado (saídas inventário)
e o registro na Demonstração das Variações Patrimoniais
– VPD; e Diferença de R$ 3.265.400,23 entre o saldo do
inventário de bens móveis em 31/12/2013 e o saldo da
conta bem móveis no Balanço Patrimonial.
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva
05403/2015, após apresentadas as respectivas razões de
justiﬁcativa pelo gestor, cotejando-as com supostas irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica
desta Corte de Contas, concluiu-se pelo manutenção das
irregularidades apontados nos itens 1.1 (correspondente ao item 3.1.1.2.1 do RTC 272/2015) Regime Próprio
de Previdência Social RPPS - Valores Pagos – contabilização no BALEXO a menor em R$ 1.729.175,11, quando confrontado com o DEMCPA. (valor saneado: R$
4.591.575,67 [R$ 6.320.750,78 - 1.729.175,11]) . Base legal: artigos. 40 e 195, I, da Constituição Federal; 1.2 (correspondente ao item 3.1.1.2.2 do RTC 272/2015) RPPS Valores Recolhidos - registro no BALEXO a menor em R$
826.223,56 quando confrontado com o DEMCSE. (valor
saneado: R$ 3.315.268,12 [4.141.491,68 – 826.223,56]);
Base Legal: artigos. 40, 149, § 1°, e 195, II, da Constituição Federal; 1.4 (correspondente ao item 3.1.2.2.1 do
RTC 272/2015) Regime Geral de Previdência Social RGPS
-Valores Pagos – Divergência de R$ 1.949.278,68 na
conta “INSS a pagar” evidenciada no BALVER e no DEMSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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DFL e as contribuições devidas - INSS informadas no
DEMCPA Base Legal: LC 101/2000, art. 50, Lei 4.320/64
e Resoluções CFC 750/1993 e 1.128 a 1.141 e suas alterações; 1.8 (correspondente ao item 3.3.1 do RTC
272/2015) Ausência de evidenciação contábil quanto a
avaliação/acompanhamento dos projetos e atividades
beneﬁciadas com renúncia de receitas. Base legal: LC
101/2000, art. 1º, § 1º e legislação especíﬁca do poder
ou órgão; e 1.12 (correspondente ao item 3.5.1.1do RTC
272/2015) Diferença de R$ 12.402.619,07 entre o saldo
inicial exercício de 2013 e o saldo ﬁnal do exercício de
2012 nos inventários dos bens em almoxarifado. .Base
Legal: princípio da eﬁciência - art. 74, inciso II da Constituição Federal de 1988, e saneando os demais itens.
Após a sustentação oral a equipe técnica do Tribunal manifestou-se através da Manifestação Técnica 0304/2018,
onde afastou os itens 1.1 (correspondente ao item
3.1.1.2.1 do RTC 272/2015) RPPS- Valores Pagos – contabilização no BALEXO a menor em R$ 1.729.175,11,
quando confrontado com o DEMCPA; 1.2 (correspondente ao item 3.1.1.2.2 do RTC 272/2015) RPPS - Valores Recolhidos - registro no BALEXO a menor em R$
826.223,56 quando confrontado com o DEMCSE; 1.4
(correspondente ao item 3.1.2.2.1 do RTC 272/2015) Regime Geral de Previdência Social RGPS -Valores Pagos –
Divergência de R$ 1.949.278,68 na conta “INSS a pagar”
evidenciada no BALVER e no DEMDFL e as contribuições devidas - INSS informadas no DEMCPA; 1.8 (correspondente ao item 3.3.1 do RTC 272/2015) Ausência
de evidenciação contábil quanto a avaliação/acompanhamento dos projetos e atividades beneﬁciadas com
renúncia de receitas, razão pelo qual, corroboro com o
entendimento técnico, cuja fundamentação integra es-

te voto independente de transcrição, e afasto tais irregularidades.
Quanto ao item 1.12 (correspondente ao item 3.5.1.1do
RTC 272/2015) Diferença de R$ 12.402.619,07 entre o
saldo inicial exercício de 2013 e o saldo ﬁnal do exercício de 2012 nos inventários dos bens em almoxarifado,
mesmo mantendo a irregularidade a área técnica opina
que seja determinado aos atuais gestores do município
de Serra que adotem as medidas necessárias para evidenciar os bens do imobilizado observando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e a IN TCEES 36/2016.
Pois bem, a Secretaria do Tesouro Nacional aprovou como, anexo à Portaria STN 548 de 24 de setembro de
2015, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, deﬁnidos nos artigos 6º e 7º da
Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, cujas
regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.
Através da edição da Instrução Normativa TC nº 36/2016,
esta Corte de Contas acompanhou a STN ampliando os
prazos para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis; de infraestrutura, cultural e estoques, respectiva depreciação, amortização ou
exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável,
nos prazos entre 2016 a 2021 para a implantação dos sistemas e registros contábeis.
Deste modo entendo que a diferença entre o saldo inicial exercício de 2013 e o saldo ﬁnal do exercício de
2012 nos inventários dos bens em almoxarifado, de fato existe, motivo pelo qual não há como afastar a irregularidade, porém uma vez que os ajustes encontram-se dentro do prazo conforme IN TCEES 36/2016, motivo
pelo qual, vejo que esta irregularidade por si só, não tem
www.tce.es.gov.br

o condão de macular as contas apresentadas.
Determino ao atual gestor que adotem as medidas necessárias para evidenciar os bens do imobilizado observando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e a IN
TCEES 36/2016.
Por todo o exposto Acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Publico Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Manter a seguinte irregularidade: “Diferença de R$
12.402.619,07 entre o saldo inicial exercício de 2013
e o saldo ﬁnal do exercício de 2012 nos inventários
dos bens em almoxarifado” (correspondente ao item
3.5.1.1do RTC 272/2015);
1.2 Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas de
responsabilidade do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal da Serra, relativas ao exercício de
2013 com base no art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do
art. 85 do mesmo diploma legal;
1.3 Julgar Regular a Prestação de Contas de responsabilidade dos Srs. Luiz Carlos Reblin, Everaldo Colodetti,
Flavio Elias Francisco Serri, Jose Raimundo Pontes Barreira, Gustavo Lisboa Cruz, Claudio Jose Mello De Sousa,
Vera Lucia Baptista Castiglioni, Maria Das Gracas Cota,
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Ana Claudia Buﬀon, Antonio Carlos Nascimento Valente, Vitor Soares Silvares, Silas Amaral Maza, Edmo Pires
Martins, Magaly Nunes Do Nascimento, Jolhiomar Massariol Nascimento, Paulo Alfonso Menegueli, Marinely
Santos Magalhaes, Joao Ismael Ortulane Nardoto, Luciana Correa Miranda Malini, Luiz Carlos Bezerra, Aurea Da
Silva Galvao Almeida, Sebastiao Sabino De Souza, Rosalie De Resende Co, Fernanda Maria Souza, Desiery Nogueira Wotkosky Marchini, Renato Luiz De Oliveira, exercício de 2013, na forma do art. 84, I da Lei Complementar 621/2012
1.4 Determinar aos atuais gestores, que adotem as medidas necessárias para evidenciar os bens do imobilizado
observando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e
a IN TCEES 36/2016
1.5 Dar ciência aos interessados;
1.6 Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.7 Após certiﬁcado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Procurador: LINCOLN VICENTE SILVA BATISTA (OAB:
35503-CE)

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

REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIENTIFICAR –
ARQUIVAR

ACÓRDÃO TC-1217/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processo: 03370/2018-9

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

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

4. Especiﬁcação do quórum:

UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde

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.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: FABIANO MARILY
Representante: INSTITUTO NACIONAL PARA O PROGRESSO DO CONHECIMENTO E SAUDE - INPCOS

www.tce.es.gov.br

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA RELATORA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Representação com pedido de concessão de
medida cautelar, apresentada pela empresa Connections Soluções EIRELI, noticiando a ocorrência de possíveis ilegalidades cometidas no âmbito da Chamada Pública n.º 001/2018, da Secretaria de Estado de Saúde –
SESA, cujo objeto é a seleção da melhor proposta técnica
e ﬁnanceira para o ﬁm de assinatura de Contrato de Gestão, com referência à gestão do Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, sob a responsabilidade do Sr. Fabiano Marily
(Secretário de Estado de Saúde).
O representante insurge-se contra uma suposta restrição ao caráter competitivo e indício de direcionamento,
em razão da exigência de Certiﬁcado de Acreditação para habilitação da interessada em participar do certame.
Pugnou pela concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, o certame licitatório e, ao ﬁnal, constatadas as irregularidades, pela anulação da licitação, com
eventual aplicação de penalidades aos responsáveis.
Encaminhados os autos à área técnica, a Secretaria de
Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, por meio da Manifestação Técnica n.º 00455/20186, opinou pelo conhecimento da representação e pela
notiﬁcação do Sr. Fabiano Marily, Secretário de Estado de
Saúde, para prestar informações prévias, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Acompanhando o entendimento técnico, o então relator, por meio da Decisão Monocrática n.º 01035/20181, deliberou pelo conhecimento e notiﬁcação do responsável.
Devidamente notiﬁcado, o responsável prestou suas informações preliminares (Resposta de Comunicação n.º
00482/2018-3) e colacionou documentação complementar (Peça Complementar n.º 11887/2018-1), destacando-se a informação de que o certame foi fracassado,
ou seja, não houve entidade selecionada.
Novamente instada a se manifestar, a SecexSAS, por
meio da Manifestação Técnica n.º 00651/2018-3, considerando que o certame foi fracassado, ante a perda do
objeto, opinou pela extinção do processo sem resolução
do mérito e posterior arquivamento.
Apesar da mencionada perda do objeto, procedeu à análise do indício de irregularidade indicado pela representante, concluindo pela sua inexistência, uma vez que o
Certiﬁcado de Acreditação não era exigência para habilitação, sendo um dos critérios de para pontuação – garantindo 8 dos 100 pontos possíveis –, não se conﬁgurando desarrazoado.
Por ﬁm, submetido à apreciação do Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 03806/2018-9, de lavra do
Procurador Luciano Vieira, o Parquet de Contas corroborou com a conclusão técnica quanto ao mérito, entendendo pela improcedência da representação, uma vez
que não foram identiﬁcadas condutas ilegais.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Analisados os autos, acompanho a conclusão de mérito
alcançada pelo corpo técnico e pelo Ministério Público
de Contas, entendendo pela sua inexistência e, por con-

sequência, pela improcedência da representação.
Apesar de, em sua conclusão ﬁnal, a área técnica ter sugerido a extinção do feito sem resolução de mérito, em
razão do fracasso do certame, resta evidenciado o enfrentamento do mérito da irregularidade no âmbito da
Manifestação Técnica n.º 000651/2018-3, com a conclusão pela insubsistência do indício originariamente identiﬁcado pela representante.
Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Manifestação Técnica n.º
000651/2018-3, abaixo transcritos:
“2. ANÁLISE TÉCNICA
Narra o Denunciante que a exigência no certame de Certiﬁcado de Acreditação restringiria seu caráter competitivo, uma vez que apenas dois hospitais públicos no Estado o possuem, o Hospital Estadual de Urgência e Emergência e o Hospital Jayme dos Santos Noves, o que, segundo aﬁrma, representaria direcionamento do certame.
Questiona ainda a substituição de exigência da Certiﬁcação de Entidades de Assistência Social – CEBAS, exigida nos certames anteriores, pelo Certiﬁcado de Acreditação, exigido no atual certame.
Em sua Resposta de Comunicação, Sr. Fabiano Marily,
Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde, informou que a Certiﬁcação de Entidades de Assistência Social – CEBAS não foi utilizado no Edital 001/2017.
Já a previsão do Certiﬁcado de Acreditação não foi uma
substituição à CEBAS, e sim uma escolha discricionária,
uma vez que o CEBAS possibilita uma avaliação em relação à economicidade, enquanto a Acreditação possibilita
a avaliação da qualidade dos serviços de saúde.
www.tce.es.gov.br

Aﬁrma ainda que o Certiﬁcado de Acreditação não é
exigência para habilitação no Edital n° 001/2018. Ou
seja, não se trata de documentação necessária à comprovação da capacidade técnica e, portanto, documento indispensável para a habilitação. Trata-se de critério classiﬁcatório, contando como critério a ser pontuado no julgamento das propostas técnicas. Segundo o
item 5 do Edital 001/2018, a ausência do Certiﬁcado de
Acreditação permite à participante a obtenção de até
92 (noventa e dois) pontos em relação ao demais critérios previstos no edital.
Assim, não se tratando de documentação de habilitação para o certame, que sua ausência impediria a concorrente a participar do certame, com base nas informações presentes nos autos, não há que se falar em restrição ao caráter competitivo do certame, sendo a opção
por utilizar uma Acreditação que possibilita a avaliação
da qualidade dos serviços de saúde como critério de
pontuação, razoável (uma vez que representa 8 dos 100
pontos que podem ser obtidos, de forma a não se tornar
desproporcional), no julgamento das Propostas Técnicas
ato discricionário do gestor objetivando a melhor prestação dos serviços em questão”.
Reitero que a mesma conclusão acerca do mérito encontrou o Parquet, conforme exposto no Parecer n.º
03806/2018-9, in verbis:
“No caso vertente, observam-se presentes os requisitos
de admissibilidade elencados nos arts. 94 e 101, parágrafo único, da LC n. 621/2012.
Assim, adentrando ao mérito, veriﬁca-se que a SecexSAS não identiﬁcou qualquer irregularidade, consoante
se observa da Manifestação Técnica 00651/2018-3, esboçando que ‘não se tratando de documentação de haSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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bilitação para o certame, que sua ausência impediria a
concorrente a participar do certame, com base nas informações presentes nos autos, não há que se falar em
restrição ao caráter competitivo do certame, sendo a opção por utilizar uma Acreditação que possibilita a avaliação da qualidade dos serviços de saúde como critério de
pontuação, razoável (uma vez que representa 8 dos 100
pontos que podem ser obtidos, de forma a não se tornar
desproporcional), no julgamento das Propostas Técnicas
ato discricionário do gestor objetivando a melhor prestação dos serviços em questão’.

Conselheira Substituta

Ademais, ressaltou a Unidade Técnica que o certame foi
considerado fracassado, consoante publicação no DIO de
16/05/2018.

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

Posto isto, nada havendo a acrescentar à percuciente
análise dos autos e com espeque nos art. 95, inciso I,
da LC n. 621/2012 c/c arts. 178, inciso I, e 207, inciso III,
do RITCEES, o Ministério Público de Contas manifesta-se pela improcedência da representação”.

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

Portanto, tendo sido procedido ao enfrentamento do
mérito e tendo sido constatada a inexistência de irregularidade, em homenagem ao princípio da primazia da resolução de mérito, insculpido nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, concluo pela improcedência da
representação e não pela sua extinção sem resolução de
mérito.
Ante o exposto, divergindo parcialmente da área técnica e acompanhando o Ministério Público de Contas, nos
termos do art. 178, I, c/c art. 182, p. único, ambos do RITCEES, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pela relatora no sentido de:
1.1 Julgar IMPROCEDENTE a representação;

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

1.2 CIENTIFICAR o representante;
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

4. Especiﬁcação do quórum:

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1218/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06166/2018-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: RICARDO DE OLIVEIRA, MARCOS NATIVIDADE
Representante: SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Procuradores: GUILHERME TAIT QUEIROZ (OAB: 21609ES), LUIZ GUILHERME SOUZA QUEIROZ (OAB: 17372-ES)
REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIENTIFICAR –
ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Representação com pedido de concessão de
medida cautelar, apresentada pela empresa Connections Soluções EIRELI, noticiando a ocorrência de possíveis ilegalidades cometidas no âmbito da Chamada Pública n.º 001/2018, da Secretaria de Estado de Saúde –
SESA, cujo objeto é a seleção da melhor proposta técnica
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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e ﬁnanceira para o ﬁm de assinatura de Contrato de Gestão, com referência à gestão do Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, sob a responsabilidade do Sr. Fabiano Marily
(Secretário de Estado de Saúde).
O representante insurge-se contra uma suposta restrição ao caráter competitivo e indício de direcionamento,
em razão da exigência de Certiﬁcado de Acreditação para habilitação da interessada em participar do certame.
Pugnou pela concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, o certame licitatório e, ao ﬁnal, constatadas as irregularidades, pela anulação da licitação, com
eventual aplicação de penalidades aos responsáveis.
Encaminhados os autos à área técnica, a Secretaria de
Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, por meio da Manifestação Técnica n.º 00455/20186, opinou pelo conhecimento da representação e pela
notiﬁcação do Sr. Fabiano Marily, Secretário de Estado de
Saúde, para prestar informações prévias, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
Acompanhando o entendimento técnico, o então relator, por meio da Decisão Monocrática n.º 01035/20181, deliberou pelo conhecimento e notiﬁcação do responsável.
Devidamente notiﬁcado, o responsável prestou suas informações preliminares (Resposta de Comunicação n.º
00482/2018-3) e colacionou documentação complementar (Peça Complementar n.º 11887/2018-1), destacando-se a informação de que o certame foi fracassado,
ou seja, não houve entidade selecionada.
Novamente instada a se manifestar, a SecexSAS, por
meio da Manifestação Técnica n.º 00651/2018-3, considerando que o certame foi fracassado, ante a perda do

objeto, opinou pela extinção do processo sem resolução
do mérito e posterior arquivamento.
Apesar da mencionada perda do objeto, procedeu à análise do indício de irregularidade indicado pela representante, concluindo pela sua inexistência, uma vez que o
Certiﬁcado de Acreditação não era exigência para habilitação, sendo um dos critérios de para pontuação – garantindo 8 dos 100 pontos possíveis –, não se conﬁgurando desarrazoado.
Por ﬁm, submetido à apreciação do Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 03806/2018-9, de lavra do
Procurador Luciano Vieira, o Parquet de Contas corroborou com a conclusão técnica quanto ao mérito, entendendo pela improcedência da representação, uma vez
que não foram identiﬁcadas condutas ilegais.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Analisados os autos, acompanho a conclusão de mérito
alcançada pelo corpo técnico e pelo Ministério Público
de Contas, entendendo pela sua inexistência e, por consequência, pela improcedência da representação.
Apesar de, em sua conclusão ﬁnal, a área técnica ter sugerido a extinção do feito sem resolução de mérito, em
razão do fracasso do certame, resta evidenciado o enfrentamento do mérito da irregularidade no âmbito da
Manifestação Técnica n.º 000651/2018-3, com a conclusão pela insubsistência do indício originariamente identiﬁcado pela representante.
Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Manifestação Técnica n.º
000651/2018-3, abaixo transcritos:
“2. ANÁLISE TÉCNICA
Narra o Denunciante que a exigência no certame de Cerwww.tce.es.gov.br

tiﬁcado de Acreditação restringiria seu caráter competitivo, uma vez que apenas dois hospitais públicos no Estado o possuem, o Hospital Estadual de Urgência e Emergência e o Hospital Jayme dos Santos Noves, o que, segundo aﬁrma, representaria direcionamento do certame.
Questiona ainda a substituição de exigência da Certiﬁcação de Entidades de Assistência Social – CEBAS, exigida nos certames anteriores, pelo Certiﬁcado de Acreditação, exigido no atual certame.
Em sua Resposta de Comunicação, Sr. Fabiano Marily,
Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde, informou que a Certiﬁcação de Entidades de Assistência Social – CEBAS não foi utilizado no Edital 001/2017.
Já a previsão do Certiﬁcado de Acreditação não foi uma
substituição à CEBAS, e sim uma escolha discricionária,
uma vez que o CEBAS possibilita uma avaliação em relação à economicidade, enquanto a Acreditação possibilita
a avaliação da qualidade dos serviços de saúde.
Aﬁrma ainda que o Certiﬁcado de Acreditação não é
exigência para habilitação no Edital n° 001/2018. Ou
seja, não se trata de documentação necessária à comprovação da capacidade técnica e, portanto, documento indispensável para a habilitação. Trata-se de critério classiﬁcatório, contando como critério a ser pontuado no julgamento das propostas técnicas. Segundo o
item 5 do Edital 001/2018, a ausência do Certiﬁcado de
Acreditação permite à participante a obtenção de até
92 (noventa e dois) pontos em relação ao demais critérios previstos no edital.
Assim, não se tratando de documentação de habilitação para o certame, que sua ausência impediria a conSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018

31

ATOS DO PLENÁRIO

corrente a participar do certame, com base nas informações presentes nos autos, não há que se falar em restrição ao caráter competitivo do certame, sendo a opção
por utilizar uma Acreditação que possibilita a avaliação
da qualidade dos serviços de saúde como critério de
pontuação, razoável (uma vez que representa 8 dos 100
pontos que podem ser obtidos, de forma a não se tornar
desproporcional), no julgamento das Propostas Técnicas
ato discricionário do gestor objetivando a melhor prestação dos serviços em questão”.
Reitero que a mesma conclusão acerca do mérito encontrou o Parquet, conforme exposto no Parecer n.º
03806/2018-9, in verbis:
“No caso vertente, observam-se presentes os requisitos
de admissibilidade elencados nos arts. 94 e 101, parágrafo único, da LC n. 621/2012.
Assim, adentrando ao mérito, veriﬁca-se que a SecexSAS não identiﬁcou qualquer irregularidade, consoante
se observa da Manifestação Técnica 00651/2018-3, esboçando que ‘não se tratando de documentação de habilitação para o certame, que sua ausência impediria a
concorrente a participar do certame, com base nas informações presentes nos autos, não há que se falar em
restrição ao caráter competitivo do certame, sendo a opção por utilizar uma Acreditação que possibilita a avaliação da qualidade dos serviços de saúde como critério de
pontuação, razoável (uma vez que representa 8 dos 100
pontos que podem ser obtidos, de forma a não se tornar
desproporcional), no julgamento das Propostas Técnicas
ato discricionário do gestor objetivando a melhor prestação dos serviços em questão’.
Ademais, ressaltou a Unidade Técnica que o certame foi
considerado fracassado, consoante publicação no DIO de

16/05/2018.

4. Especiﬁcação do quórum:

Posto isto, nada havendo a acrescentar à percuciente
análise dos autos e com espeque nos art. 95, inciso I,
da LC n. 621/2012 c/c arts. 178, inciso I, e 207, inciso III,
do RITCEES, o Ministério Público de Contas manifesta-se pela improcedência da representação”.

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

Portanto, tendo sido procedido ao enfrentamento do
mérito e tendo sido constatada a inexistência de irregularidade, em homenagem ao princípio da primazia da resolução de mérito, insculpido nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, concluo pela improcedência da
representação e não pela sua extinção sem resolução de
mérito.

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

Ante o exposto, divergindo parcialmente da área técnica e acompanhando o Ministério Público de Contas, nos
termos do art. 178, I, c/c art. 182, p. único, ambos do RITCEES, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pela relatora, por:
1.1 Julgar IMPROCEDENTE a representação;

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

1.2 CIENTIFICAR o representante;
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

ACÓRDÃO TC-1245/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processo: 05200/2016-8

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

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Exercício: 2016
UG: SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS, SANDRA
HELENA BELLON MODOLO, MARCIA DOS SANTOS GUIMARAES, SAMARA DE JESUS PEREIRA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA –
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER – CIÊNCIA - ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Tratam os autos de processo de ﬁscalização, levado a
efeito na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, objetivando veriﬁcar a conformidade,
regularidade e legalidade dos atos e procedimentos dos
ordenadores e servidores desta Secretaria, relativos às
licitações e contratos ﬁrmados.
Ocorre que, como esclareceu a Segex – Secretaria-Geral
de Controle Externo, por meio do despacho 42440/20187 (evento 79), e, considerando o decidido no Acórdão TC
223/2018 – 1 Plenário (evento 68), a expedição da certidão de trânsito em julgado 01044/2018-9 (evento 75)
e o Despacho 42373/2018-9 (evento 78) da SecexMeios, informando o registro de providências no sistema de
monitoramento de decisões deste TCEES, entendo que o
presente feito cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, devendo proceder o seu arquivamento.
Diante do exposto, considerando que não há qualquer
ato processual a ser praticado nos presentes autos, a Segex sugere o arquivamento do processo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
emitiu o Parecer 04029/2018-1 (evento 82), da lavra do
eminente Procurador-Geral Luciano Vieira acompanhando in totum o entendimento técnico.
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, do RITCEES, 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
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 autos, na forma do art. 330, inciso I do
RITCEES;
1.2. Dar ciência aos interessados.
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), 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
www.tce.es.gov.br

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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1250/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02962/2018-9, 03617/2018-7, 03616/20182,
03021/2018-7,
02953/2018-1,10187/2015-1,
09877/2014-2
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Recorrente: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Venda Nova do Imigrante, BRAZ DELPUPO), MUNICIPIO
DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
BRAZ DELPUPO, EDELIO FRANCISCO GUEDES, JOAO CARLOS LORENZONI, JONES CAVAGLIERI, SERGIO MENEGUELLI, RUBENS CASOTTI, LUCELIA PIM FERREIRA DA
FONSECA
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANULAÇÃO
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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DO ACÓRDÃO TC 1718/2017 – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
– PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.

Recursos e Consultas, por meio de Instrução Técnica de
Recurso número 144/2018-1, 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 pelo Município de Venda Nova de Imigrante – TC 2962/2018, em face do Acórdão TC 1718/2017, prolatado nos autos do processo TC9877/2014, 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.
Instado a se Manifestar o Núcleo de Controle Externo de

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
TC-1718/2017 – 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 houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão
www.tce.es.gov.br

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 proferi voto gerando o Acórdão TC 1718/2017.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018

34

ATOS DO PLENÁRIO

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 constitui 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”.

lar 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:
“§4º. A decisão que deferir ou indeferir a medida cautewww.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
ela estão sujeitos, principalmente, ao atendimento ao riSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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to 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
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Relator do Acordão: Des.(a) Antônio Armando dos Anjos 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 eviden-

ciar 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
www.tce.es.gov.br

ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista 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, diferinSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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do do prazo da defesa prévia de 10 dias, quando poderá
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 consequênwww.tce.es.gov.br

cia, torna-se prejudicada a análise dos Embargos ora interpostos, 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;
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.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
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

ACÓRDÃO TC-1251/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03021/2018-7, 03617/2018-7, 03616/2018-2,
02962/2018-9, 02953/2018-1,10187/2015-1, 09877/2014-2
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,

BRAZ DELPUPO, EDELIO FRANCISCO GUEDES, JOAO CARLOS LORENZONI, JONES CAVAGLIERI, SERGIO MENEGUELLI, RUBENS CASOTTI, LUCELIA PIM FERREIRA DA
FONSECA
Recorrente: MUNICIPIO DA SERRA
Procurador: FLAVIO NARCISO CAMPOS (OAB: 11779-ES)
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANULAÇÃO
DO ACÓRDÃO TC 1718/2017 – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
– PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I. RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com
efeitos infringentes, interposto pelo Município de Serra
– TC 3021/2018, 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 Prejulwww.tce.es.gov.br

gado 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.
Instado a se Manifestar o Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas, por meio de Instrução Técnica de
Recurso número 146/2018-9, assim concluiu:
CONCLUSÃO:
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).
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
TC-1718/2017 – 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:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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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 houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão
ou parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em petição dirigida ao
Relator com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, dentro do prazo improrrogável de cinco
dias, vedada a juntada de qualquer documento.
§ 2º Os embargos de declaração interrompem os prazos
para cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados e para interposição dos demais recursos previstos
nesta Lei Complementar.
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 notiﬁ-

cações 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 proferi 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
www.tce.es.gov.br

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 constitui 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”.
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.
Os pressupostos processuais de validade da relação jurídica processual podem ser positivos ou negativos.
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 disSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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posto 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:
“§4º. A decisão que deferir ou indeferir a medida cautelar determinará também a oitiva da parte, para que se
pronuncie em até dez dias.
§5º Após a manifestação do responsável, os autos serão
remetidos à unidade técnica para instrução, na forma regulada no Regimento Interno”.
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.
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.

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
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.

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.

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.”

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.

O RITCEES diante de processos que exigem a apreciação de medida cautelar, portanto, dotados de urgência,
adotou o procedimento de justiﬁcativa prévia no sentido
www.tce.es.gov.br

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.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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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
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 Anjos 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 instiwww.tce.es.gov.br

tuídos 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
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018

42

ATOS DO PLENÁRIO

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 Revista 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
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
www.tce.es.gov.br

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,
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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qualquer manifestação técnica inicial para que imputasse fatos para apresentação de possível defesa.

1.5 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Exercício: 2017

2. Unânime.

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 interpostos, 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.

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

UG: SEDURB - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

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;
DAR ciência aos interessados;

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

ACÓRDÃO TC-1252/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04046/2018-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

www.tce.es.gov.br

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: RODNEY ROCHA MIRANDA, JOAO CARLOS
COSER, MARCELO DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ORDENADOR) – SEDURB – SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO –
EXERCÍCIO 2017 – REGULARIDADE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos das contas anuais (gestão)
apresentadas pelo Srs. Rodney Rocha Miranda e João
Carlos Coser, ordenadores de despesas da Secretaria de
Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento
Urbano, no exercício de 2017.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte
de Contas resultou o Relatório Técnico 232/2018-1, que
opinou pelo julgamento regular das contas apresentadas.
Este posicionamento foi seguido pela área técnica na elaboração da Instrução Técnica Conclusiva ITC
03486/2018-7.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, conforme Parecer Ministerial 4129/2018.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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No caso em tela, o Relatório Técnico 232/2018-1, a Instrução Técnica Conclusiva ITC 03486/2018-7, bem como
do Parecer Ministerial atestam a regularidade das contas
apresentadas pelos Srs. Rodney Rocha Miranda e João
Carlos Coser, ordenadores de despesas da Secretaria de
Estado de Saneamento, Habitação Desenvolvimento Urbano, no exercício de 2017.
Com efeito, em conformidade com as referidas manifestações, encampo a seguinte proposta de encaminhamento que integra o Relatório Técnico 232/2018-1:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual ora avaliada, reﬂetiu a gestão dos Srs. José Carlos Coser e Rodney Rocha Miranda,
no exercício de suas funções como ordenador de despesas da Secretaria de Estado de Saneamento Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB, 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 julgamento regular da prestação de contas dos Srs. José Carlos
Coser e Rodney Rocha Miranda, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Parecer do Ministério
Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR regular a prestação de contas apresentada
pelos Srs. Rodney Rocha Miranda e João Carlos Coser, ordenadores de despesas da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Humano, exercício de 2017, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;

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

ACÓRDÃO TC-1254/2018 – PLENÁRIO
Processo: 12616/2015-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral

1.2 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Exercício: 2015

2. Unânime.

UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari

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

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

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

Interessado: PREFEITURA GUARAPARI
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, ORLY
GOMES DA SILVA
Procuradores: OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY
(OAB: 27952-ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB:
15044-ES), JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4º BIMESTRE DE
2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI – SANEAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO
O presente feito cuida da omissão na remessa dos dados da Prestação de Contas Bimestral, referente ao 4º biSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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mestre de 2015, da Prefeitura Municipal de Guarapari,
sob a responsabilidade dos Senhores Orly Gomes da Silva (2013 – 2016) e Edson Figueiredo Magalhães (2017).

Gomes da Silva e Edson Figueiredo Magalhães, e posterior arquivamento dos autos.

Conforme se depreende da Decisão Monocrática
2058/2017 foi determinada a citação do senhor Orly Gomes da Silva, bem como a notiﬁcação e citação do senhor Edson Figueiredo Magalhães, para que apresentassem suas justiﬁcavas e/ou encaminhasse a referida documentação.

Relator

O senhor Orly Gomes da Silva encaminhou defesa/justiﬁcativa em atendimento ao Termo de Notiﬁcação. Entretanto, o senhor Edson Figueiredo Magalhães embora devidamente notiﬁcado e citado, não protocolizou
qualquer documento, razão pela qual foi declarado revel nos termos do art. 361 do RITCEES c/c o art. 65 da LC
621/2012.

RODRIGO COELHO DO CARMO
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator no sentido de:
1.1 Saneamento da omissão de encaminhamento da
Prestação de Contas Bimestral, relativa ao 4º bimestre
de 2015, da Prefeitura Municipal de Guarapari, sob a responsabilidade dos Senhores Orly Gomes da Silva e Edson
Figueiredo Magalhães;
1.2 Arquivamento dos presentes autos.

Posteriormente, em consulta ao Sistema CidadES (ﬂ.78),
conforme informa a área técnica em sua Instrução Técnica 00142/2018-1, constatou-se que o responsável enviou e homologou as informações pertinentes ao município, que saneou a omissão que deu origem aos presentes autos. Sugerindo, assim, o arquivamento do feito.

2. Unânime. Sem divergência, absteve-se de votar, o conselheiro Rodrigo Flávio Feire Farias Chamoun, por motivo de suspeição.

Nos termos regimentais, o Ministério Público Especial de
Contas manifesta-se às ﬂ. 82, através da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, em acordo com a
proposição da área técnica, pugnando pelo arquivamento dos autos.

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

II – CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO pelo saneamento da omissão de
encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral, relativa ao 4º bimestre de 2015, da Prefeitura Municipal
de Guarapari, sob a responsabilidade dos Senhores Orly

RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1255/2018 – PLENÁRIO
Processos: 10345/2016-1, 03213/2014-5
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: FMSRB - Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: ELOIZA HELENA GRASSI

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

Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

4. Especiﬁcação do quórum:

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – MANTER INCÓLUME ACORDÃO TC
561/2016 – ARQUIVAR.

4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
www.tce.es.gov.br

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
I - RELATÓRIO:
O presente feito cuida de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, em
face do Acórdão TC 561/2016, prolatado nos autos do
Processo TC 3213/2014, que julgou regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Saúde de Rio Bananal, relativa ao exercício de 2013, sob
a responsabilidade de Eloiza Helena Grassi.
O ilustre representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, inconformado com o mencionado acórdão, diante das razões
que expõe na exordial, requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido, para reformar o ACÓRDÃO
TC-561/2016, a ﬁm de julgar as contas ora analisadas irregulares, com determinação ao gestor de recolhimento
dos valores relativos a contribuições previdenciárias retidas de seus servidores e terceiros; ressarcimento pelo
dano causado ao erário.
A recorrida foi notiﬁcada, no prazo de 30 (trinta) dias
para prestarem as contrarrazões ao presente Recurso
de Reconsideração, por meio da DECM 18282016, ﬂs.
17/18. Devidamente notiﬁcada, a recorrida apresentou
suas contrarrazões.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas, através da Instrução Técnica de
Recurso ITR 087/2018 (ﬂs.34-55), ao opinar pelo conhecimento do presente Recurso de Reconsideração em síntese, concluiu nos seguintes termos:
...“Examinou - se as razões e contrarrazões constantes no
presente processo, resultando quanto aos aspectos técnicos – contábeis na opinião que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso impetrado pelo Ministério Público Especial de Contas, sem prejuízo do ressarcimento do dano causado ao erário no valor de R$ 12.973,30, correspondente a 5.145,70 VRTEs, em atendimento ao requerimento nº 03 do MPC às ﬂs. 10 dos presentes autos”.
Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que conclusivamente, reiterou os termos expostos

em sua peça inaugural:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, reitera os termos da
peça exordial do presente recurso de reconsideração
(ﬂs.3 - 10). ”
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Inconformado com a referida decisão, o Ministério Público de Contas interpôs o presente recurso, apreendendo
que, apesar de graves irregularidades constatadas pela
área técnica em sede da Prestação de Contas Anual (TC3213/2014), prevaleceu o entendimento do Exmo. Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas da Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal, exercício de 2013.

de Contas Anual, referentes ao exercício de 2013 Fundo
Municipal de Saúde de Rio Bananal.
1 – Ausência de pagamento de contribuição previdenciária - Regime Geral de Previdência Social - Unidade Gestora (item 4.1.1.1 do RTC 378/2015):
Aponta o Ministério Público de Contas, que o afastamento das irregularidades em tela, deveu-se ao fato de ter
havido o recolhimento das contribuições previdenciárias, ainda que em atraso, aﬁrmando que não há dúvidas
que os recolhimentos das mesmas foram efetuados, embora tenham sido processadas com atraso.

Requer, todavia, o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso, para tornar insubsistente o
ACÓRDÃO TC-561/2016, no sentido de que seja emitido
um novo Acórdão, julgando as contas irregulares, sob a
responsabilidade da senhora Eloiza Helena Grassi, com
determinação de recolhimento dos valores relativos a
contribuições previdenciárias retidas de seus servidores
e terceiros; ressarcimento pelo dano causado ao erário.

A área técnica em sua análise, Instrução Técnica de Recursos 00087/2018, ﬂ. 34-55, reconhece que, de fato, as
contribuições previdenciárias devidas aos regimes geral
(RGPS–INSS) e próprio (RPPS-IPSMRB) de competência
dos meses de outubro a dezembro de 2013, foram recolhidas aos respectivos institutos pelo Fundo Municipal de
Saúde de Rio Bananal e que, com base nas guias de recolhimento encaminhadas em resposta à citação detectou-se um atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias de três meses em relação a Outubro/2013,
dois meses em relação a novembro/2013, e um mês em
relação a dezembro/2013 e 13º salário de 2013.

Observando os pressupostos recursais, averiguo que a
parte é capaz e possui legitimidade e interesse jurídico.
Quanto ao cabimento, constato que o instrumento recursal é adequado, nos termos do artigo 164 da Lei Complementar nº 621/2012. Por ﬁm, veriﬁca-se que sua interposição é tempestiva.

De acordo com os comprovantes de pagamento em favor do IPSMRB – Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Rio Bananal e ao RGPS–INSS, a gestora
comprovou o ressarcimento de R$ 12.973,30 concernente à despesa de juros e multas pagas em 2014. O que levou a área técnica a aﬁrmar que:

Nesse caminhar, analisando detidamente os autos, passo à análise apenas das irregularidades rechaçadas pelo Ministério Público de Contas, constantes na Prestação

“não restou seguramente comprovado que as irregularidades questionadas pelo recorrente causaram injustiﬁcadamente dano ao erário, mas infere-se com base na

www.tce.es.gov.br
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análise técnica-contábil empreendida que estas irregularidades e consequentes danos (multas e juros pagos ao
INSS) foram em decorrência de erros técnicos e que não
foram ocasionados por dolo ou má fé”
Nesta linha, entendo da mesma forma explanada pelo
NRC, pelas razões já expostas na Instrução Técnica de
Recursos 00087/2018, ﬂ. 34-55, que há que se falar na
ocorrência dolo ou má-fé por parte da gestora e que, inclusive o pagamento de tais contribuições, parte patronal, recompôs tais valores aos cofres do IPSRB.
2 – Ausência de recolhimento de contribuição previdenciária - Regime Geral de Previdência Social - servidores (item 4.1.1.2 do RTC 378/2015):
Acerca das contribuições previdenciárias ao RGPS-INSS,
parte servidores, o Ministério Público aﬁrma que também houve o recolhimento em atraso levando ao descumprimento das normas legais e constitucionais, e que
a gestora não teve conduta de boa-fé, ao não apresentar
uma causa justa para tal ato. Acrescenta ainda que as referidas despesas são indevidas, desnecessárias e representam prejuízo ao erário municipal.
A área técnica em sua análise, Instrução Técnica de Recursos 00087/2018, ﬂ. 34-55, reconheceu, à guisa do exposto no item anterior, que os valores das contribuições
previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social parte retida dos servidores estão incluídas no montante
já citado anteriormente a título de ressarcimento
Assim, também se afasta a ocorrência de dolo ou má-fé
e de dano ao erário por parte da gestora.
3 - Ausência de recolhimento de contribuição previdenciária - Regime Próprio de Previdência Social - servidores (item 4.1.2.1 do RTC 378/2015)

As mesmas alegações foram trazidas aos autos pelo recorrente a respeito das contribuições previdenciárias devidas ao Regime Próprio de Previdência Social, as quais,
no seu entender, por terem sido recolhidas em atraso
caracterizaram ausência de boa-fé por parte da gestora e prejuízo ao erário do IPSRB, sendo estas uma de suas fundamentações para apontar o “grave erro de julgamento do Acórdão TC 561/2016”
Novamente e na mesma linha de raciocínio, a área técnica em sua análise, Instrução Técnica de Recursos
00087/2018, ﬂ. 34-55, reconheceu, à guisa do exposto
no item anterior, que os valores das contribuições previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social parte
retida dos servidores estão incluídas no montante já citado anteriormente a título de ressarcimento

recurso impetrado pelo Ministério Público Especial de
Contas.
III - CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acolhendo na íntegra a manifestação
técnica e dissentindo da manifestação ministerial, VOTO
no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto a consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

Assim, também se afasta a ocorrência de dolo ou má-fé
e de dano ao erário por parte da gestora.

1.1 CONHECER o Recurso de Reconsideração pois presentes os pressupostos de admissibilidade;

O Ministério Público de Contas também apontou como
eivado de erro o julgamento acerca da violação do princípio fundamental de contabilidade denominado “Princípio da Competência” o que foi rechaçado pela área técnica com base na defesa da recorrida que demonstrou
que todos os lançamentos contábeis relativos às contribuições previdenciárias foram efetuados, tanto empenhos quanto liquidações, no exercício de 2013, conforme constatou-se na Instrução Técnica Conclusiva ITC
863/2016.

1.2 NEGAR PROVIMENTO, no sentido de que seja mantido o ACÓRDÃO TC-561/2016, que julgou REGULARES
COM RESSALVAS as contas do Fundo Municipal de Saúde
de Rio Bananal, sob a responsabilidade da Senhora Eloiza Helena Grassi, na qualidade de ordenadores de despesas no exercício de 2013, nos termos do Art. 80, inciso
II, da Lei Complementar nº 621/2012.

Sendo assim, no que pese o Parecer do Ministério Público de Contas 02478/2018, ﬂ 59, ter reiterado os termos
de seu requerimento interposto na inicial destes autos,
acompanho o entendimento da Área Técnica que concluiu não ter havido erro de julgamento do Acórdão TC
561/2016 e opinou que seja NEGADO PROVIMENTO ao

1.4 ARQUIVAR após trânsito em julgado.

www.tce.es.gov.br

1.3 REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção deste Acórdão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1256/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05710/2017-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEGES - Secretaria Municipal de Gestão Estratégica
de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI,
BIANCA ASSIS RIBEIRO DE SOUSA LOUREIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –

REGULAR – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade da Senhora Bianca Assis Ribeiro de Sousa Loureiro.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Contas, que expediu Relatório Técnico 00690/2017-5 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela
citação da responsável, para apresentação de justiﬁcativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado Responsável
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens móveis.Bianca Assis Ribeiro de Sousa Loureiro
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens móveis,
arquivo termov, apresenta informações supostamente
equivocadas.
3.3.1 Encaminhamento de parecer do controle interno em desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN
34/2015.
Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1276/2017, propiciaram a citação da responsável para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1836/2017).
www.tce.es.gov.br

Regularmente convocada (termo de citação 2339/2017),
a responsável exercitou o seu direito de defesa, apresentando justiﬁcativas e documentos comprobatórios.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 2678/20186, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de
Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas com relação a Senhora Bianca Assis Ribeiro de Sousa Loureiro, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº
621/2012.
Ainda, sugere determinar ao atual gestor da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitória, que adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar
621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob responsabilidade da Senhora Bianca Assis Ribeiro de Sousa Loureiro.
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria MuniciSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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pal de Gestão Estratégica de Vitória, ora em discussão,
referente ao exercício de 2016, sob responsabilidade da
Senhora Bianca Assis Ribeiro de Sousa Loureiro, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados
no Relatório Técnico 690/2017-5 resultando na citação
da responsável com relação aos seguintes itens:
BIANCA ASSIS RIBEIRO DE SOUSA LOUREIRO:
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens móveis.
Base legal: CRFB, art. 37, caput c/c art 94 a 96 da Lei
4320/64.
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque, arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas.
Base legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4320/64,
arts.94 a 96.
3.3.1 Encaminhamento de parecer do controle interno em desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN
34/2015.
Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Quanto ao ITEM 3.2.2, o Relatório Técnico 690/2017-5
ao analisar os registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
O valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil do Balanço
Patrimonial, pressupondo falhas na contabilização, nas
conciliações e/ou inventario ou não elaboração do inventário físico, na medida em que havia divergências en-

tre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, conforme tabela abaixo:
Tabela 14) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em almoxa0,00
rifado
Bens móveis
564.529,53
Bens imóveis
37.704,76
Bens intangíveis
0,00

Inventário

Diferença

145830 (mesa) foi transferido da Unidade Gestora Secretaria Municipal de Administração para Secretaria Municipal de Gestão Estratégica quando há havia sido baixado. Porém, o arquivo INVMOV.XML acertadamente registrou a transferência.

Bens Imóveis:

Para a prestação de contas do exercício de 2017, os problemas foram devidamente corrigidos por meio de ajustes na contabilidade, conforme tabelas 10 e 12 da IN
43/2017 (doc. anexo), relatório do arquivo INVMOV.XML
e Balancete Contábil de encerramento (docs, anexos), os
quais apresentam corretamente os mesmos valores do
saldo ﬁnal dos demonstrativos contábeis do exercício de
2017 para a Unidade Gestora da Secretaria Municipal de
Gestão Estratégica.

No exercício de 2016, o arquivo INVMOV.xml enviado
apresentou inconsistência em comparação com os relatórios contábeis, visto que os valores apresentados não
estão de acordo com os bens móveis da Unidade Gestora ao ﬁnal do exercício.

Por conseguinte, cuidou-se apenas de erro material que
não alterou nenhum resultado apresentado nas demonstrações contábeis.
Ao analisar as justiﬁcativas, a ITC 2678/2018 assim entendeu:

Nesse sentido, a tabela anexa apresentada no documento anexo, elaborado pela Subsecretaria de Contabilidade, demonstra as diferenças apontadas pelo nobre Auditor, as quais são esclarecidas abaixo:

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

0,00

0,00

564.849,70
37.704,76
0,00

-320,17
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 05710/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Os responsáveis aﬁrmaram o seguinte:

[...]
Conta contábil 1.2.3.1.1.02.01 - Na Contabilidade, o
bem de patrimônio n° 317314 (monitor) foi transferido
em duplicidade da Unidade Gestora Secretaria Municipal de Gestão Estratégica para Secretaria Municipal de
Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana. Porém, o
arquivo INVMOV.XML acertadamente registrou uma só
transferência.
Conta contábil 1.2.3.1.1.03.02 - O bem de patrimônio n°
www.tce.es.gov.br

A defesa relata que o arquivo INVMOV.xml enviado apresentou inconsistência em comparação com os relatórios contábeis, tendo o arquivo INVIMO.XML deixado de
considerar o registro de transferências de determinados
bens para outras UG’s, já tendo sido corrigido no exercício de 2017.
Dando suporte a essa alegação, foram apresentados resumo do Inventário de Bens Móveis e o Balancete Contábil de 2017, no qual veriﬁcou-se o mesmo saldo de R$
939.725,97.
Além disso, em consulta ao sistema CidadES deste tribunal, constatou-se que os valores apresentados no InvenSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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tário de Bens Móveis e no Balanço Patrimonial de 2017
estão condizentes:

evidenciada sua posterior regularização, ﬁcou afastado
o indicativo de irregularidade.

forme disposto no artigo 2°, inc. VIl e IX, do Decreto n°
16.561/2015, senão vejamos:

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

Por ﬁm, no que concerne o ITEM 3.3.1, foi citado a Senhora Bianca Assis Ribeiro de Sousa Loureiro, e segundo
relatado no RT 690/2017-5:

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

O gestor tomou ciência e encaminhou o relatório da unidade central de controle interno em desconformidade
Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015 uma vez que não continha análises de importantes pontos de controle e não
opinava se as demonstrações contábeis e as demais peças que integraram a prestação de contas sob exame representavam [adequadamente, adequadamente com
ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de gestão no exercício a que se referiam, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

[...]

Descrição

Balanço Patrimonial (a)
Estoques
0,00
Bens Móveis
939.725,97
Bens Imóveis
37.704,76
Bens Intangí0,00
veis

Inventário
(b)
0,00
939.725,97
37.704,76
0,00

Diferença
(a-b)
0,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 04093/2018-3 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, diante das justiﬁcativas e documentação encaminhada, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.
Com relação ao ITEM 3.2.3, foi apontado no RT 690/20175 que o inventário de bens em estoque apresentou saldo
ﬁnanceiro igual a R$ 564.849,70, e os registros contábeis
apresentaram saldo de R$ 564.529,53, apesar do termo circunstanciado, arquivo termov, ter declarado que
os saldos apurados no inventário conferiam com aqueles
informados pelo setor de contabilidade, por ocasião do
encerramento do exercício.
A defesa relata que a divergência indicada neste item foi
devidamente esclarecida no item 3.2.2 (bens móveis),
considerando que a mesma ocorre pelo termo circunstanciado apresentar informações compatíveis com os relatórios do BALPAT e o BALVER, para o exercício de 2016.
Tendo os responsáveis informado ter tratado do assunto em conjunto com o item acima, e ao fazer análise das
justiﬁcativas, a área técnica entendeu que, tendo sido
apontada a origem das inconsistências e, ainda, por ﬁcar

Sugere-se, assim, sua citação para apresentação de justiﬁcativas em relação ao encaminhamento do parecer do
controle interno em desconformidade com o Anexo II,
Tabela 7 da IN 34/2015.
As justiﬁcativas apresentadas pelos responsáveis foram
as seguintes:
De início, é preciso observar que é atribuição da Controladoria Geral do Município de Vitória apoiar o controle
externo no exercício de sua missão institucional e examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e ﬁnanceiras de órgãos e entidades da administração direta e indireta, por força do artigo 5°, inc. 111 e IV, da Lei
n° 6.529/2005.
E no desempenho de tais atribuições, deve a Controladoria Geral elaborar o parecer conclusivo sobre as contas
anuais prestadas pelos ordenadores de despesas, conwww.tce.es.gov.br

Vil - Gerência de Controle Interno:
[...]
- elaborar relatório e parecer conclusivo sobre as contas
anuais prestadas pelos ordenadores de despesas e pelo
Chefe do Poder Executivo, conforme regulamentação do
órgão de controle externo, em conjunto com a Gerência
de Auditoria;
IX-Gerência de Auditoria:
- elaborar relatório e parecer conclusivo sobre as contas
anuais prestadas pelos ordenadores de despesas e pelo
Chefe do Poder Executivo, conforme regulamentação do
órgão de controle externo, em conjunto com a Gerência
de Controle Interno;
Assim, evidencia-se que a tarefa de disponibilizar ao órgão de controle externo o parecer conclusivo sobre as
contas anuais prestadas não é do ordenador de despesa,
mas da Controladoria Geral do Município.
Resta claro pois à impossibilidade de imputar responsabilidade a estes subscritores por ato praticado ou que
deveria ter sido praticado por terceiro.
Não obstante, acerca deste apontamento, também nos
reportamos aos esclarecimentos prestados pelo Subsecretário de Contabilidade e pela própria Controladoria
Geral do Município (docs. anexos), que seguem abaixo
reproduzidos:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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A Instrução Normativa n° 28/2013 -TCEES que dispõe sobre a composição e a forma de envio das Prestações de
Contas alterou a forma de Prestação de Contas dos Gestores, com desconcentração administrativa, conforme
inciso VIl do Art. 1°, c/c o § 4° do art. 3°, incumbindo ao
Município de Vitória a realização da efetiva desconcentração.
Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
A partir de 2015, ocorreu efetivamente a implantação da
desconcentração administrativa do Município de Vitória,
totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras. Com
isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45 documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito
(Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34 UGs com balanços distintos.
A título de ilustração, consoante já comunicado a esta
Corte de Conta, foi necessário, inclusive, fazer a adequação do então Sistema CIDADES WEB, por parte do próprio TCEES, pois não estava adequado para receber as
prestações de forma desconcentrada, uma vez que a UG
consolidadora, no caso em tela, a UG-Prefeitura, não poderia ter movimentação por ser, a partir de 2015, somente UG CONSOLIDADORA.

Assim, durante todo o exercício de 2015, foi necessária
a adequação de normas de procedimentos, alteração de
ﬂuxos e rotinas de serviços, patrimônio e almoxarifado,
inclusive ﬁsicamente, de todas as UGs do Município de
Vitória.
Tais adequações ocasionaram extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias.
Porém, consoante fatos narrados pela SEMFA/SUBCONT
(doc. anexo), mesmo após as inúmeras alterações normativas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo em 2015, levando o Município de Vitória a realizar grande esforço para se adaptar às novas regras, a Corte de Contas promoveu diversas outras alterações em 2016.
Em razão dessas novas alterações, mais uma vez houve
a necessidade de modiﬁcação e preparo do Sistema de
Contabilidade Pública em curto espaço de tempo, fato já
pontuado em reuniões no TCEES, inclusive pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC-ES, sugerindo que as
alterações através de Instruções Normativas e Portarias
sejam efetuadas até o mês de julho de cada exercício para vigorar no exercício seguinte.
À guisa de exemplo, a SEMFA/SUBCONT cita como a
mais importante das mudanças o acréscimo de arquivos
não estruturados, que até a Instrução Normativa TCEES
34/2015 eram 09 (nove), e a partir de 2016 passaram
para 14 (quatorze), conforme Instrução Normativa TCEES 40, de 08 de novembro de 2016, que entrou em vigor
ainda no Balanço de 2016.
Ressalta, também, que a Prefeitura Municipal de Vitória contava com 35 (trinta e cinco) Unidades Gestoras
www.tce.es.gov.br

com a necessidade de adaptação do sistema aos novos
layouts publicados pelo TCEES através de suas Portarias,
a exemplo da Portaria 30/2017, em especial do arquivo
EXTBAN.XML (extratos bancários), uma vez que o Município de Vitória possuía naquele exercício 3.116 (três mil,
cento e dezesseis) contas bancárias para alteração de todos os cadastros.
Tal alteração pelo TCEES foi publicada em 22/02/2017,
alterando os Anexos I e 11 da IN 34/2015, também para a prestação de contas de 2016, impactando automaticamente no tempo de preparo do sistema e dos proﬁssionais para geração e conferência das peças contábeis
e todo o grande volume de relatórios de cada Unidade
Gestora.
Como consequência, conforme manifestação da própria
Controladoria Geral do Município (doc. anexo), houve
atraso no envio dos documentos contábeis para a CGM,
razão pela qual o órgão absteve-se na análise de opinião
sobre as demonstrações, já que não havia tempo hábil
para tal procedimento, mas executou adequadamente
os trabalhos que englobam as auditorias e achados do
controle.
Conclui-se, portanto, que os trabalhos da Controladoria
Geral foram afetados pelas diversas alterações normativas realizadas pelo TCEES e pelo atraso no envio dos documentos contábeis pelo setor responsável, o que impediu a análise das demonstrações contábeis, porém não
afetou os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle.
Desta feita, considerando os esclarecimentos prestados
pelo Subsecretário de Contabilidade no parecer anexo e
a efetiva execução dos trabalhos de auditoria pela CGM,
veriﬁca-se que os achados indicados não passam de meSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ras irregularidades formais que não causaram qualquer
risco ou prejuízo à administração pública, em especial ao
erário.
Em razão disso, tais achados devem ser desconsiderados, à luz da teoria dos vícios do Direito Administrativo,
construída justamente com base na existência de irregularidades formais como estas que, por não causarem
qualquer prejuízo, não produzem efeitos na esfera jurídica.
Nesse sentido é o próprio Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:
[...]
O susomencionado dispositivo consagra a máxima “pas
de nullité sans grief’, a qual, com escopo de rejeitar o excesso de formalismo, exige a constatação de efetivo prejuízo para que o ato seja declarado nu
Dessa forma também entende o SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, que expressamente afastou a necessidade de
qualquer reprimenda quando o ato não provocar efetivo
prejuízo ao bem jurídico tutelado, vejamos:
[...]
Interpretação distinta pode caracterizar excessivo apego
à formalidade, dissociado de qualquer interesse público,
como não deixam dúvidas os julgados acima colacionados e o próprio artigo 367 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
No caso em apreço, foram constatadas irregularidades
formais ijá sanadas) nos documentos contábeis apresentados bem como perda de prazo no envio de documentação à CGM que não comprometeu a efetiva auditoria, inclusive resultando posteriormente nos achados
indicados pelo próprio TCE-ES, o que comprova que o

ato atingiu seu resultado útil, não havendo efeito prejuízo à administração pública.
Diante do exposto, é possível aﬁrmar (I) que todos os fatos imputados conﬁguram irregularidades formais sanáveis e sanadas, onde (II) não é possível presumir a MÁ-FÉ e (III) que não causaram qualquer prejuízo ao erário,
razão pela qual deva ser dispensado o mesmo tratamento dado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pelo SUPERIOR TRI-BUNAL DE JUSTIÇA às irregularidades, qual seja, a sua DESCONSIDERAÇÃO.
Da análise das justiﬁcativas, a área técnica assim entendeu:
Nos termos do art. 4º da Instrução Normativa TC n.
34/2015 e alterações, as contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais compreendem
o rol de documentos integrantes do seu ANEXO I, quadro B, dentre eles o relatório e parecer conclusivo emitido pelo controle interno (arquivo RELUCI) contendo
os elementos indicados no ANEXO II, Tabela 7, da IN TC
34/2015, bem como pronunciamento expresso do chefe
do órgão atestando ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas (arquivo PROEXE).
Somando-se a isso, conforme art. 5º da Resolução TC n.
227/2011 e alterações, as PCA’s destituídas dos arquivos
RELUCI e PROEXE serão consideradas incompletas, o que
poderá ensejar sua rejeição. Neste caso, mesmo sendo
encaminhado, o relatório e parecer do Controle Interno
não foi conclusivo sobre as contas, ou seja, não foi formulada uma opinião do controle interno sobre as contas
do jurisdicionado, tal como indicado no ANEXO II, Tabela
7, da IN 34/2015, como pode ser observado na conclusão encaminhada no RELUCI:
www.tce.es.gov.br

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sra. Bianca Assis Ribeiro de Sousa Loureiro, relativa ao exercício de 2016 em atendimento a Instrução Normativa nº 34/2015 e suas alterações.
A Controladoria Geral do Município de Vitória apresenta este Relatório e Parecer Conclusivo limitando-se a demonstrar os resultados dos balanços gerais, visto que
não foram aplicados procedimentos de controle nos documentos recebidos para análise.
Quanto aos trabalhos que englobam as auditorias e serviços de controle, concluímos que foram executados
adequadamente. (g.n.)
Destaque-se o tom contraditório dessa manifestação
quando, ao mesmo tempo em que o Controle Interno
aﬁrma ter examinado a presente PCA e executado adequadamente os trabalhos de auditoria e serviços de controle, declara não ter aplicado os procedimentos de controle nos documentos recebidos.
Alega o justiﬁcante que o teor do parecer é de competência da unidade de controle interno não podendo ser
responsabilizado por seu conteúdo. Citando informações fornecidas pela Controladoria Geral informa que o
município de Vitoria possui desconcentração administrativa e que são muitas unidades gestoras cujas contas devem ser veriﬁcadas.
Ademais, o justiﬁcante se queixa quanto a alterações na
IN 34/2015, quanto ao formato das Prestações de Contas, em especial ao arquivo EXTBAN.XML, que por demandarem adaptações de sistema, teriam impactado diretamente no prazo em que os documentos forma disponibilizados à Unidade Executora do Controle Interno.
Entretanto, a unidade gestora é responsável pela execuSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ção dos procedimentos de controle estabelecidos pela
unidade central e por gerar as informações contábeis e
de controle necessárias à contabilidade e ao controle interno. É de responsabilidade do gestor de cada unidade
interagir com as áreas administrativas comuns fornecendo em tempo hábil todas as informações necessárias à
elaboração do parecer conclusivo nos moldes do estabelecido nos normativos do Tribunal. Ou seja, implantar
um sistema eﬁciente e adequado ao nível de risco existente.

da análise, elaboração e conclusão do referido relatório,
mas sim do resultado apurado pelo Parecer, sendo essa
de exclusiva responsabilidade dos servidores signatários.

Logo, ainda que não seja possível aﬁrmar que tenha trazido prejuízo à análise da presente prestação de contas
(2016), uma vez que o controle interno não se posicionou objetivamente quando à adequação dos demonstrativos contábeis, conforme determina a legislação pertinente, sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade.

RODRIGO COELHO DO CARMO

Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que adote medidas administrativas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos previstos no
Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015, visando a elaboração
e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de
parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º
da Lei Complementar 621/2012.
Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar o responsável para justiﬁcar o
envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno com ausência de análise de alguns pontos importantes da prestação de contas.
Entretanto, mesmo que o gestor da secretaria envie e
concorde com o Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno não pode ser responsabilizado pela forma

Em função disso, com base na legislação vigente desta
Corte de Contas, afasto a irregularidade.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, acolhendo parcialmente o entendimento exarado pela unidade técnica e Ministério Público de Contas,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas
pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitória sob
responsabilidade da Senhora Bianca Assis Ribeiro de
Sousa Loureiro, relativa ao exercício ﬁnanceiro de 2016,
sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84,
inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-lhe
quitação nos moldes do art.85 do mesmo diploma legal.
1.2 RECOMENDAR ao atual ordenador de despesas, ou
a quem lhe vier a substituir, que adote medidas administrativas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos previstos no Anexo II,
Tabela 7, da IN 34/2015, visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parewww.tce.es.gov.br

cer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei
Complementar 621/2012.
1.3 DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
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), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1257/2018 – PLENÁRIO
Processo: 08483/2017-1
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: SEMC - Secretaria Municipal de Cultura de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: FRANCISCO AMALIO GRIJO
Responsável: GRUPO CHURUPITA DE TEATRO AMADOR,
JOSE ALVES DOS SANTOS
TOMADA DE CONTA ESPECIAL – CONVÊNIO 008/2011 –
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE VITÓRIA/ES –
SEMC – IRREGULAR COM RESSARCIMENTO.
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Secretário Municipal de Cultura de
Vitória/ES, relativa ao Convênio nº 008/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Cultura de Vitória e o
Grupo Churupita de Teatro Amador, que por objeto custear despesas do Projeto Espaço Criança Legal, para implantação da Rede de Pontos de Cultura, com apoio do
Ministério da Cultura.
A Secex/Denúncias, através da Instrução Técnica Inicial
nº 1493/2017, sugeriu a citação do Grupo Churupita de
Teatro Amador e do Sr. José Alves dos Santos para prestar os esclarecimentos necessários quanto aos fatos ali
narrados ou recolhimento da quantia devida, ou ainda, a
seu critério, adotar ambas as providências.
Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1493/2017, propiciaram as citações dos responsáveis para apresentação de
justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 1879/2017).
Regularmente convocados (termos de citação 2112/2017
e 2113/2017), os responsáveis deixaram de apresentar

justiﬁcativas, sendo declarado revel, conforme despacho
19.956/2018.
Através da Instrução Técnica Conclusiva 2165/2018, a
unidade técnica assim concluiu:
3 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE
3.1. Ante o exposto, sugere-se que o Processo TC nº
8.483/2017, referente à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Municipal de Cultura de Vitória para apurar irregularidades atinentes ao Convênio nº
008/2011, seja julgado extinto sem resolução de mérito, por ausência do pressuposto processual especíﬁco de economicidade, nos termos do art. 9º da IN TC
nº 32/2014 c/c o art. 83, § 3º da LC/ES nº 621/2012,
tendo em vista que os recursos públicos municipais, aos
quais restringe-se a competência para análise desta Corte de Contas, perfazem somente o valor equivalente a
4.064,01 VRTEs, sendo, portanto, inferior a 20.000,00
VRTEs. Sugere-se ainda que seja determinado o desapensamento dos Processos Administrativos Municipais
nº 564799/2011 e nº 6879718/2016, bem como os seus
retornos à origem para a adoção de medidas administrativas necessárias à obtenção do ressarcimento.
3.2. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a diretriz anterior, sugere-se, com base no inciso II, do artigo
95 c/c artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente Tomada de Contas Especial, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
2.1 – NÃO DEVOLUÇÃO DOS BENS MATERIAS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS, TRANSFORMADOS OU CONSTRUÍDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº
008/2011.
www.tce.es.gov.br

Base legal: Cláusula décima quinta do Convênio nº
008/2011 e art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988.
Agentes responsáveis: Grupo Churupita de Teatro Amador (Convenente) e Sr. José Alves dos Santos (Presidente
do Grupo Churupita de Teatro Amador).
Ressarcimento: 3.664,98 VRTEs.
2.2 – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 008/2011.
Base legal: Cláusulas quinta e décima primeira do Convênio nº 008/2011.
Agentes responsáveis: Grupo Churupita de Teatro Amador (Convenente) e Sr. José Alves dos Santos (Presidente
do Grupo Churupita de Teatro Amador).
Ressarcimento: 399,03 VRTEs.
3.3 Diante do preceituado no art. 319, parágrafo único,
IV da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
3.3.1 condenar, na condição de revel, o Grupo Churupita de Teatro Amador, Entidade Convenente, em razão
do cometimento de irregularidades, que causaram dano
injustiﬁcado ao erário, descritas nos itens 2.1 e 2.2 desta
Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo sua condenação
ao ressarcimento ao Erário Municipal de quantia equivalente a 4.064,01 (quatro mil e sessenta e quatro inteiros e um centésimo) VRTEs, solidariamente ao senhor
José Alves dos Santos, Presidente do Grupo Churupita
de Teatro Amador, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, art. 87, incisos II e V e § 1º,
e art. 89 da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art. 134 da Lei Complementar 621/2012.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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3.3.2 condenar, na condição de revel, o senhor José Alves dos Santos, Presidente do Grupo Churupita de Teatro
Amador, em razão do cometimento de irregularidades,
que causaram dano injustiﬁcado ao erário, descritas nos
itens 2.1 e 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo sua condenação ao ressarcimento ao Erário Municipal de quantia equivalente a 4.064,01 (quatro mil e
sessenta e quatro inteiros e um centésimo) VRTEs, solidariamente ao Grupo Churupita de Teatro Amador, Entidade Convenente, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, art. 87, incisos II e V e § 1º,
e art. 89 da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art. 134 da Lei Complementar 621/2012.
Nos termos regimentais, pronunciou-se o Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer 2490/2018,
da lavra do Procurador-Geral Luis Henrique Anastácio da
Silva, o qual, anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na a ITC 2165/2018 lavrado pela área técnica.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Noticia os autos que a Secretaria Municipal de Cultura
de Vitória celebrou Convênio nº 008/2011 com o Grupo Churupita de Teatro Amador, cujo objeto consistia em
custear despesas do Projeto Espaço Criança Lega, para
implantação de Pontos de Cultura, com apoio do Ministério da Cultura.
A Secretaria Municipal, analisando a prestação de contas
evidenciou as seguintes irregularidades:
AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE
DO CONVÊNIO Nº 008/2011
Considerando o art. 70, parágrafo único, da Constituição
Federal determina que:

Art. 70. [...]
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
A cláusula décima quinta do Convênio nº 008/2011 relatada na ITI nº 1493/2017 que estabelece: “Os bens materiais adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos oriundos deste convênio serão
de propriedade do concedente ao ﬁnal de sua vigência
(g.n.)”.
Em consonância com a apuração promovida pela Comissão de Tomada de Contas Especial instituída pela Portaria nº 030/2016, publicada no Diário Oﬁcial do Município de Vitória, em 17/11/2016, (ﬂ. 02 – Proc.Adm. nº
6879718/2016), entendendo que houve dano ao erário,
já que mesmo com o acréscimo de 60 (sessenta) dias para a prestação de contas ﬁnal (cláusula nona) não houve devolução dos bens materiais adquiridos pelo convenente após o término do prazo de vigência, nem mesmo
após diversas tentativas registradas.
Em razão da ausência de justiﬁcativa e documentos, ante
à revelia da Responsável, restou caracterizada nos autos
a ausência de devolução dos bens, sendo passível o ressarcimento integral dos recursos de capital repassados
mediante o Convênio nº 008/2011, no valor equivalente a 21.989,89 VRTE, lado outro, apenas 3.664,98 VRTEs
dizem respeito a recursos públicos municipais, ao passo
que 18.324,91 VRTEs são relativos a recursos públicos federais, oriundos do Ministério da Cultura (Minc).
Nesse contexto, mantenho a irregularidade.
www.tce.es.gov.br

AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE
DO CONVÊNIO Nº 008/2011
Consta dos autos que a Comissão de Tomada de Contas
Especial, detectou inconsistências em despesas realizadas em desacordo com o Plano de Trabalho, descumprindo a cláusula quinta do Convênio nº 008/2011, que
estabelece que qualquer alteração no Plano de Trabalho,
depois de ﬁrmado o convênio, precisa ser solicitada por
escrito e efetuada somente mediante aprovação da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória.
Ainda prevê a cláusula décima primeira, alínea “c”, do
Convênio nº 008/2011 determinado a devolução dos recursos utilizados em ﬁnalidade diversa da estabelecida
no ajuste, conforme transcrevemos abaixo:
A CONVENENTE deverá restituir ao Município o valor
transferido ou repassado atualizado monetariamente,
desde a data do recebimento, acrescido de juros legais,
nos seguintes casos:
quando não for executado o objeto da avença;
quando não for apresentada, injustiﬁcadamente, no prazo estabelecido, a prestação de contas parcial ou ﬁnal;
quando os recursos forem utilizados em ﬁnalidade diversa da estabelecida no ajuste. (g.n.)
Ressalta-se que o convênio em questão determinou a
realização de um projeto especíﬁco, dando concretude a um Plano de Trabalho, de modo que restando demonstrado nos autos que algumas despesas de custeio apresentaram valores menores daqueles estabelecidos no Plano de trabalho conforme apuração e tabelas elaboradas pela Comissão (Fls. 29 e 31 – Proc. Adm.
6879718/2016) sendo alocadas em outras despesas sema a devida aprovação da Secretaria Municipal de CultuSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ra de Vitória, entendo que a utilização dos recursos em
ﬁnalidade diversa enseja o afastamento do interesse público e, consequentemente, dano ao erário.
Nesses termos, é de responsabilidade do beneﬁciário dos recursos, Grupo Churupita de Teatro Amador,
a devolução dos valores utilizados em desacordo com
o Plano de Trabalho, conforme apurado pela comissão
de TCE restando apurado um saldo remanescente de
897,73 VRTE, sendo que apenas 399,03 VRTEs dizem respeito a recursos públicos municipais, que será acrescido dos valores sancionatórios legais na ocasião do efetivo pagamento, ao passo que 498,68 VRTEs são relativos a recursos públicos federais, oriundos do Ministério
da Cultura (Minc).
Feitas estas considerações, mantenho a irregularidade.
III – CONCLUSÃO
Por ﬁm, considerando que a instauração da presente tomada de contas foi oriunda de determinação desta Corte de Contas constante dos autos TC 10167/2016, entendo estar conﬁgurada a hipótese do artigo 9º da Instrução
Normativa TC nº 34/2014, acolho na íntegra a manifestação técnica e ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto a consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

1.1 JULGAR IRREGULARES as contas do GRUPO CHURUPITA DE TEATRO AMADOR e ao SENHOR JOSÉ ALVES
DOS SANTOS, Presidente do Grupo Churupita de Teatro Amador, em razão do cometimento de irregularidades, que causaram dano injustiﬁcado ao erário, com fulcro no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” “e” e “f” da LC
621/12;
1.2 IMPUTAR RESSARCIMENTO no valor equivalente a
4.064,01 VRTE ao GRUPO CHURUPITA DE TEATRO AMADOR, solidariamente ao SENHOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS, a restituir o erário municipal, comprovando perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Municipal, a qual deverá ser atualizada monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor;
1.3 ENCAMINHAR em razão da existência de verbas federais no Convênio 008/2011, cópia do Acórdão a ser
produzido ao Tribunal de Contas da União, para que
adote as providências que entender pertinente.
1.4 APLICAR multa individual de 500,00 VRTE, com base
no art. 96, III, da LC 32/1993, vigente na época dos fatos,
em razão da prática de atos ilícitos que causaram grave
infração às normas legais;
1.5 REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção deste Acórdão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.6 DEVOLVER os autos original à origem.
1.7 ARQUIVAR após trânsito em julgado.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária do
Plenário.
www.tce.es.gov.br
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Processos: 07451/2017-8, 04853/2011-3, 01513/2011-5

COM MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: CME - Câmara Municipal de Ecoporanga

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

I RELATÓRIO

Interessado: FABIO MACHADO DA COSTA, ELIAS TAVARES, DENIVALDO ALVES CALDEIRA, SIRLENE LEITE DA
COSTA, NESTOR AMORIM FILHO, EDINEI OLIVEIRA GASPAR, VSP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, RV VIGILANCIA LTDA - ME, REDE SIM SAT DE RADIO TELEVISAO E
COMUNICACOES LTDA – ME

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Ministério Público Especial de Contas, por intermédio de
seu procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, em face
do ACÓRDÃO TC-798/2017, prolatado nos autos do processo TC 1513/2011, que julgou regular com ressalva a
prestação de contas da Câmara Municipal de Ecoporanga, de responsabilidade do senhor Denivaldo Alves Caldeira, relativa ao exercício de 2010, no qual foram também apreciados os atos de sua gestão, com a inclusão de
aplicação de multa pecuniária de 1.000 VRTE às pessoas
jurídicas GF Limpeza em Geral Ltda e R. V. Vigilância Ltda.

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Procuradores: FABIO MACHADO COSTA, ANNA PAULA SENA SGRANCIO MOREIRA (OAB: 18096-ES, OAB:
79296-MG), MAULY MARTINS DA SILVA (OAB: 8374-ES),
ALESSANDRA ANTUNES COELHO (OAB: 18873-ES), BRUNO OLIVEIRA CARDOSO (OAB: 522A-ES, OAB:103883-RJ),
FABIANO CARVALHO DE BRITO (OAB: 11444-ES, OAB:
105893-RJ), FERNANDA MONIQUE RODRIGUES DOS
SANTOS (OAB: 17334-ES), LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI (OAB: 22582-ES), LUIZA GOMES DA SILVA,
NEIMAR ZAVARIZE (OAB: 11117-ES), RAFAEL LIBARDI COMARELA (OAB: 11323-ES), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA
(OAB:17096-ES), Fábio Machado da Costa (OAB: 9704ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - EXERCÍCIO 2010 - CONHECER E NÃO DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM FACE DO PRESIDENTE DA CÂMARA - ACOLHER AS CONTRARAZÕES DO RECORRIDO - COM AFASTAMENTO DA MULTA A ELE APLICADA - PROVIMENTO AO RECURSO EM FACE DO PARECERISTA JURÍDICO -

O presente recurso foi interposto no intuito de reformar
para irregular o julgamento das contas apreciadas no
ACÓRDÃO TC-798/2017, em virtude da prática de atos
que conﬁguram grave infração à norma legal e constitucional, na forma do art. 84, inciso III, da Lei Complementar 621/12, com a consequente aplicação de multa pecuniária aos Senhores Denivaldo Alves Cladeira, Nestor
Amorim Filho e Sirlene Leite da Costa.
Requer ainda o recorrente o afastamento da multa imputada às empresas GF Limpeza em Geral Ltda e R V Vigilância Ltda e, em contrapartida, declarar a inidoneidade
destas pessoas jurídicas, nos termos do art. 140 da Lei
Complementar 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal de
Contas) e do art. 393 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno deste Tribunal de Contas – RITCEES).
Os responsáveis foram devidamente notiﬁcados e apresentaram contrarrazões os senhores Denivaldo Alves
www.tce.es.gov.br

Caldeira, Nestor Amorim Filho e a senhora Sirlene Leita da Costa.
Lado outro, os senhores Edinei Oliveira Gaspar, Elias Tavares, Fábio Machado da Costa e as empresas Rede Sim
Sat de Rádio, Televisão e Comunicações Ltda-ME, RV Vigilância Ltda-ME, VSP Assessoria Empresarial Ltda-ME
(GF Limpeza em Geral) não apresentaram contrarrazões.
O feito seguiu para análise do Núcleo de Recursos e Consultas, que através da Instrução Técnica de Recursos
233/2018 (ﬂs. 70/99), assim opina:
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, no mérito, opina-se pelo PROVIMENTO
PARCIAL do presente recurso, julgando-se irregulares as
contas da Câmara Municipal de Ecoporanga, sob a responsabilidade do senhor Denivaldo Alves Caldeira, relativa ao exercício de 2010, com fulcro no art. 84, III, d da
Lei 621/2012, aplicando-se multa aos senhores Denivaldo Alves Caldeira, Nestor Amorim e Sirlene Leite da Costa, bem como que seja afastada a aplicação de multas às
empresas R V Vigilância Ltda., G F Limpeza em Geral Ltda
e declarada a sua inidoneidade.
O Ministério Público Especial de Contas encampa a
proposta técnica e, por meio do Parecer Ministerial
3925/2018 (ﬂs. 103), propõe a ﬁxação do prazo de cinco
anos para declaração da inidoneidade das empresas para participar de licitação ou para contratar com a administração pública estadual e municipal, na forma do art.
140 da LC 621/2012.
II FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 Admissibilidade Recursal:
Quanto ao cabimento, o presente Recurso de Reconsideração foi interposto pelo órgão ministerial em razão
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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do Acórdão 798/2017, que julgou regular com ressalva a
Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Ecoporanga, relativa ao exercício de 2010, portanto, decisão
deﬁnitiva sujeita a presente hipótese recursal, nos termos do art. 164 da LC 621/2012.
Quanto à tempestividade, veriﬁca-se que a entrega dos autos com vista pessoal ao Ministério Público
de Contas para ciência do Acórdão TC 798/2017 ocorreu em 04/09/2017, conforme dispõe o art. 66, V da LC
621/2012.
Neste passo, considerando o disposto no art. 405, § 2º
do RITCEES e art. 157 da LC 621/2012408, o prazo para interposição do Recurso de Reconsideração em face
do mencionado Acórdão vencia em 06/11/2017, e sendo interposto o presente Recurso de Reconsideração em
22/09/2017, têm-se o mesmo como tempestivo.
Assim, opina-se pelo conhecimento do presente recurso.
Do mesmo modo, as contrarrazões apresentadas pelos
recorridos Denivaldo Alves Caldeira, Nestor Amorim Filho e Sirlene Leita da Costa são cabíveis e tempestivas,
conforme informação da Secreteria Geral das Sessões,
conforme despacho 69699/2017-8 (ﬂs. 68), tendo os demais responsáves sucumbidos de suas respectivas defesas, ao deixar passar in albis o prazo de encaminhamento de suas contrarrazões, em atendimento à Decisão
Monocrática 1599/2017, cujo vencimento se deu em
21/11/2017.
II.2 Do mérito:
Em síntese, o recorrente destaca que o entendimento assentado no Acórdão TC 798/2017 afronta os dipositivos
legais, regimentais e constitucionais, face o julgamento

pela regularidade com ressalva das contas da Câmara de
Ecoporanga, exercício 2010, inobstante à manutenção
das irreguaridades dos atos de gestão apresentados no
Relatório de Auditoria Ordinária 00140/2011 (processo
TC 4853/2011) e nos seguintes itens da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 553/2013 (ﬂs. 317/366 do processo
1513/2011):
4.1.1.1.b (Abertura e julgamento injustiﬁcado de convite
com menos de três propostas válidas – relativo ao Convite 06/2010);
4.1.1.3 (Previsão editalícia restritiva da competitividade
– relativo ao Convite 06/2010);
4.1.1.7 (Ausência de representante da administração
especialmente designado para acompanhar e ﬁscalizar
a execução contratual – relativo aos Convites 02/2010,
03/2010, 04/2010, 01/2010, 06/2010) e
4.1.1.8 (Ausência de competição no certame licitatório –
relativo ao Convite 03/2010.
Neste aspecto, passo a análise dos referidos itens de irregularidades recorridos:
II.2.1 Abertura e julgamento injustiﬁcado de convite
com menos de três propostas válidas (referente ao item
3.1 da Instrução Técnica de Recurso 233/2018 e 4.1.1.1.
b da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 553/2013)
Base legal: artigo 22, §3º e §7º, da Lei 8.666/93
Responsáveis: Denivaldo Alves Caldeira (Presidente da
Câmara) e Sirlene Leite da Costa (Presidente da CPL)
A presente irregularidade decorre do procedimento licitatório - convite 06/2010, no qual foi conﬁgurada afronta ao art. 22, § 7º, da Lei n. 8.666/93, pois neste certame, apesar de terem sido convidados três proﬁssionais
www.tce.es.gov.br

do ramo jurídico, pessoa física, apenas o senhor Leonardo Guimarães teria comparecido, conforme registro na
ata de julgamento.
Em análise aos autos, a equipe de auditoria constatou
que o licitante Vagner Soares (ausente) foi considerado
inapto por não ter atestado de capacidade técnica (letra
e, do item 3.1), embora tivesse conhecimento de tal exigência para participar do processo licitatório.
O senhor Leonardo (único presente) impetrou recurso
alegando que o vencedor da licitação, senhor Fábio Machado da Costa, teria apresentado dois atestados de capacidade técnica que não comprovariam sua atuação em
processos administrativos disciplinares e de tomada de
contas. Porém o recurso foi rejeitado por intempestividade.
Naquelas circunstâncias, as justiﬁcativas apresentadas pelos responsáveis foram devidamente analisadas
e mantida a irregularidade deste tópico em fase da elaboração da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 553/2013
e do parecer ministerial, respectivamente acostados
às ﬂs. 317/366 e 381/395 do processo em apenso - TC
1513/2011, com indicação de multa aos agentes públicos considerados responsáveis.
Em sede recursal, aduz o recorrente que o acórdão recorrido foi fundamentado na ausência de dolo ou má-fé
dos responsáveis para afastar a irregularidade e destaca que, não obstante a Comissão Permanente de Licitação ter reconhecido a ausência de três propostas válidas,
não houve fundamentação para não se repetir o convite
homologado pelo presidente da Câmara.
Neste contexto, argumenta o recorrente que a ausência
de dolo ou má-fé dos gestores não exclui suas responsaSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018

59

ATOS DO PLENÁRIO

bilidades, uma vez que vislumbrada a presença de culpa.
Assim sendo, alega o recorrente que o gestor deveria repetir o convite ou demonstrar que havia limitações do
mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, fato
que não ocorreu, incidindo, por consequência, em grave
irregularidade passível de multa à Denivaldo Alves Caldeira e Sirlene Leite da Costa.
O patrono do senhor Denivaldo Alves Caldeira e da senhora Sirlene Leite da Costa destacam que, com relação
à presente irregularidade as devidas justiﬁcativas foram
apresentadas pelos defendentes anteriormente, e naquela época já teriam demonstrado a impossibilidade de
repetição do certame licitatório, diante de necessidade
urgente de contratação especializada de proﬁssional para abertura e acompanhamento da tomada de contas especial e PAD – Processo Administrativo Disciplinar a ser
instaurado, no intuito de apuração de um possível desfalque ao erário, num valor superior a R$ 300.000,00,
perpetrado por servidor efetivo daquela Casa Legislativa.
Aﬁrmam que ﬁcou devidamente comprovado o envio de
convite a vários proponentes licitantes, demonstrando-se a limitação do mercado, motivo pelo qual se teve, inclusive, que convidar proﬁssionais de outras localidades.
Asseveram que consta registrado em ata que, embora estivesse presente apenas o senhor Leonardo, os outros dois convidados, senhores Fábio Machado da Costa
(vencedor do certame) e Wagner Soares de Oliveira também manifestaram interesse em participar do certame.
Todavia, após apresentação de sustentação oral e juntada de novos documentos (ﬂs. 409/435 do processo em
apenso - TC 1513/2011), a irregularidade constante neste tópico foi afastada pela Segunda Câmara, acompa-

nhando os termos do voto do relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner (voto 3599/2017 - ﬂs. 475/515
do processo em apenso - TC 1513/2011), pelos motivos
que transcrevo:
Conforme sustentado pela equipe técnica os licitantes
convidados eram sediados fora dos limites territoriais do
Município de Ecoporanga, inclusive na região da Grande Vitória, como foi o caso do vencedor contratado, desta forma não há como se alegar limitação de mercado.
Todavia, entendo que ante a suspeita de desfalque por
um servidor efetivo na Casa de Leis de Ecoporanga, não
restam dúvidas acerca da necessidade urgente de apuração dos fatos. E justamente em motivada por essa necessidade iminente de apurar os possíveis danos causados
pelo servidor que foi realizada a contratação da assessoria jurídica, que assessorou todo trabalho de apuração
por meio do Processo Administrativo Disciplinar e da instauração e conclusão da Tomada de Contas Especial, resultando na demissão do servidor, condenação a ressarcir ao erário, dentre outras medidas.
Ademais, não podemos deixar de registrar que em um
órgão tão pequeno quanto a Câmara de Ecoporanga,
com poucos servidores o envolvimento de um servidor
em desvio de verba pública inviabiliza o funcionamento
geral do órgão, motivo que justiﬁca uma apuração célere dos fatos.
Ressalto, ainda que não restou conﬁgurado dolo ou má-fé dos responsáveis, entendo que a contratação foi motivada pela necessidade de apuração de danos causados
ao erário da Casa de Leis de Ecoporanga, razão pela qual
entendo que esta irregularidade deve ser afastada.
Em fase recursal, opinou a área técnica pela manutenwww.tce.es.gov.br

ção da irregularidade, bem como pela aplicação de multa aos responsáveis, conforme se depreende da Instrução Técnica de Recurso – ITR 0233/2018.
Ao contrário do entendimento técnico e ministerial veriﬁco que, diante do desvio de recursos públicos a ser apurada no âmbito daquele Legislativo local, que se constitui um órgão de pequeno porte e com reduzido número
de servidores, resta demonstrada a necessidade imperiosa e de celeridade na contratação em tela, bem como
se encontram reconhecidas as motivações para a não repetição do convite 06/2010, como bem expôs o eminente relator em seu voto.
Neste cenário, constato que no caso concreto não se pode exigir conduta diversa dos agentes envolvidos, caracterizando-se nesta hipótese em uma excludente de suas
respectivas culpabilidades.
Diante do exposto, deixo de acolher as razões recursais
quanto a este item, acompanhando o entendimento do
relator para manter a irregularidade disposta neste tópico sem, contudo, aplicar multa aos agentes envolvidos.
II.2.2 Previsão editalícia restritiva da competitividade
(referente ao item 3.2 da Instrução Técnica de Recurso
233/2018 e 4.1.1.3 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
553/2013)
Base legal: artigo 3º, caput e §1º, da Lei 8.666/93
Responsáveis: Denivaldo Alves Caldeira (Presidente da
Câmara), Sirlene Leite da Costa (Presidente da CPL) e
Nestor Amorim Filho (Assessor jurídico)
Conforme se veriﬁca da ITI 1089/2011 (processo TC
4853/2011, em apenso), o edital do convite 06/2010
estabelecia em seu objeto a contratação de pessoa fíSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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sica para execução dos serviços pleiteados, afastando
da competição os proﬁssionais que atuassem em escritórios de advocacia - pessoas jurídicas, ferindo os princípios da impessoalidade e da isonomia, previstos no
caput do art. 3º, da Lei 8.666/93, além de restringir, frustrar ou comprometer o caráter competitivo do processo
licitatório, vedado no § 1º deste mesmo dispositivo legal.

do Acórdão 596/2007 – Plenário do TCU ao caso aqui debatido.

As justiﬁcativas apresentadas pelos responsáveis foram
devidamente analisadas por meio da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 553/2013, que opinou pela manutenção
da irregularidade e aplicação de multa.

Ressalto ainda, que não vislumbro má-fé ou dolo na ação
dos responsáveis, razão pela qual acolho parcialmente
as justiﬁcativas trazidas pelos responsáveis, Denivaldo
Alves Caldeira, Nestor Amorim Filho e Sirlene Leite da
Costa.

Em seguida, corroborando as análises feitas na ITC
553/2013, manifestou-se o Ministério Público de Contas.
A Segunda Câmara, acompanhando os termos do voto do relator (voto 3599/2017 - ﬂs. 475/515 do processo em apenso - TC 1513/2011), proferiu o acórdão TC
798/2017, conforme trecho que reproduzo:
Importante registrar que o julgado do TCU, conforme ressalta a equipe técnica, se deu em virtude do caso concreto analisado que se refere à prestação de contas da TBG
– Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil, sociedade anônima cuja acionista majoritária (51%) é a Petrobrás Gás S.A. – Gaspetro e, por isso, os procedimentos licitatórios e contratações atendem a critérios e peculiaridades distintos dos ora analisados, especialmente
em função do Decreto Federal 2.745/1998, que aprovou
o Regulamento do Procedimento Licitatório Simpliﬁcado
da Petrobrás, conforme previsto no artigo. 67, da Lei Federal 9.478/1997 (Lei do Petróleo).
Neste sentido, não se deve confundir a expressão utilizada no julgado “advogados associados” com “sociedade de advogados”, assim conﬁrma-se a inaplicabilidade

Entretanto, ainda que o julgado do TCU não disserte
acerca do tema debatido nesta irregularidade, entendo que ainda que o certame fosse direcionado a pessoa
física, nada impediria a advogados associados a um escritório participarem da licitação.

Ademais, cumpre registrar que a referida irregularidade
não possui o condão de macular o julgamento e ensejar
a aplicação de multa em virtude da sua não gravidade.
O recorrente enfatiza que esse Tribunal de Contas do Estado já considerou, em outras oportunidades, a gravidade desta mesma irregularidade e aplicou a pena de multa aos responsáveis, conforme acórdãos TC-767/2015 e
TC 294/2013. No mesmo sentido, cita excerto do Acórdão 1448/2011-Plenário do TCU.
Reforça a tese já citada anteriormente que a ausência de
dolo ou má-fé não elide a responsabilização dos administradores públicos, uma vez que evidenciada sua culpa.
Em sede recursal, sustenta o representante legal dos responsáveis, Sra. Sirlene Leite da Costa e os Srs. Denivaldo
Alves Caldeira e Nestor Amorim Filho (Assessor Jurídico
do Órgão), que a referida exigência se deu em decorrência de que na fase de cotação teriam sido registrados somente orçamentos elaborados por pessoas físicas.
Ademais, destacam os recorridos que não houve dolo,
má-fé ou mesmo culpa, não havendo qualquer dano ao
www.tce.es.gov.br

erário, ou malversação dos recursos, e que, inclusive, foi
interposto recurso administrativo em face do licitante
vencedor, em razão do recorrente ter entendido que o
preço era inexequível, o que, no seu entender, demonstra que não houve prejuízo ao erário.
Todavia, em fase recursal, opinou a área técnica pela manutenção da irregularidade, considerando-a de natureza grave, bem como pela aplicação de multa aos responsáveis, conforme se depreende da Instrução Técnica de
Recurso – ITR 0233/2018.
Pois bem. Diferente do entendimento da área técnica e
ministerial, destaco que existem peculiaridades nesta licitação que não podemos olvidar, e que vem a sustentar a posição adotada pelo ilustre relator em voto, senão vejamos.
Primeiramente, o fato de que o preço da contratação se
encontrava dentro do preço praticado no mercado, ou
até mesmo abaixo, tendo em vista o questionamento
quanto à sua inexequibilidade, conforme recurso interposto à época da licitação.
Também destaco o argumento utilizado pelo relator (voto 3599/2017 – TC 1513/2011- em apenso), segundo o
qual, ainda que o certame fosse direcionado a pessoa física, nada impediria a advogados associados a um escritório participarem da licitação.
Nessa linha, me ﬁlio ao entendimento do eminente relator, considerando no caso concreto que a conduta dos
responsáveis indicados, de fato, não se conﬁgura como
grave, constituindo-se nesta situação como um erro formal e de baixa ofensividade, de forma a prescindir a aplicação de sanção aos agentes envolvidos.
Portanto, com base nos critérios de proporcionalidaSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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de e razoabilidade, deixo de acolher as razões recursais, afastando a imputação de multa aos responsáveis,
mantendo incólume o acórdão recorrido quanto a este item.
II.2.3 Ausência de representante da administração especialmente designado para acompanhar e ﬁscalizar a
execução contratual (referente ao item 3.3 da Instrução
Técnica de Recurso 233/2018 e 4.1.1.7 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 553/2013)
Base Legal: artigo 67 da Lei 8.666/93;
Responsável: Denivaldo Alves Caldeira;
Conforme se veriﬁca da ITI 1089/2011 (processo TC
4853/2011, em apenso), a equipe de auditoria constatou que não houve designação de representante da Câmara Municipal para acompanhar e ﬁscalizar a execução
dos contratos ns. 02, 04, 05, 06 e 07/2010, conﬁgurando, assim, descumprimento ao artigo 67, caput, da Lei
8.666/93.
As justiﬁcativas apresentadas pelos responsáveis foram
devidamente analisadas por meio da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 553/2013, que opinou pela manutenção
da irregularidade, posição que foi integralmente acompanhada pelo Ministério Público de Contas.
A Segunda Câmara, anuindo os termos do voto do relator, proferiu o Acórdão 798/2017, no sentido de afastar
a imputação de multa ao agente indicado como responsável, uma vez que não teria sido caracterizado o dolo
ou má-fé em sua conduta, de forma a não ensejar a aplicação de sanção, nem mesmo macular o julgamento das
contas em questão, em virtude da sua não gravidade.
Em sede recursal, aduz o recorrente que restou demonstrado nos autos que os contratos nº 02, 04, 05, 06 e

07/2010 não possuíam ﬁscal designado pela administração para acompanhar e ﬁscalizar os contratos, em total
afronta à Lei. 8666/93.
Aﬁrma que somente a regular ﬁscalização por parte da
administração é capaz de garantir a entrega do bem/serviço de forma satisfatória, providência que, se não cumprida, expõe o erário a risco de dano.
Assim, segundo o recorrente, restou evidenciado o error
in judicando no v. ACÓRDÃO TC-798/2017, haja vista que
a irregularidade praticada seria de natureza grave, ante a
sua potencialidade de lesão ao erário, o que ensejaria a
irregularidade das contas com a consequente aplicação
de multa ao Sr. Denivaldo Alves Caldeira.
O patrono do senhor Denivaldo Alves Caldeira assevera que :
“(...) a ausência de representante legal devidamente designado para acompanhar e ﬁscalizar a execução contratual pode ser devidamente dispensado, quando efetivamente cumprido pelo representante legal.
Tanto o é, que há pouco, pelo TCE/ES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, houve entendimento
nesse diapasão, pelo seu Pleno, através de decisão deste Ínclito Conselheiro Relator, través do ACÓRDÃO TC826/2017 (ﬂs. 45/46), que assim dispõe, in verbis:
“( •••) Destarte, descabida a responsabilização do prefeito no presente caso concreto, ante a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e a irregularidade
mencionada pela Área Técnica. Afasto, pois, a irregularidade em relação ao Prefeito, Sr. Pedro Costa Filho. Deixo,
igualmente, de manter a irregularidade quanto ao Secretário de Finanças, vez que em todos os relatórios colacionados e solicitações de pagamento, é o próprio Sr. Cewww.tce.es.gov.br

zar José de Oliveira quem ﬁrma os documentos, de modo que entendo já ter sido designado o ﬁscal no próprio
bojo do contrato e este era mesmo o Secretário. Afasto,
pois, a irregularidade”.
Insta ressaltar, Ínclito Conselheiro Relator que devido ao
Vosso entendimento, houve mudança na deﬁnição do
respectivo Acórdão 826/2017, passando a constar pelo acolhimento das justiﬁcativas, de forma a não ensejar qualquer penalidade quanto ao ﬁscal do contrato, devendo ter-se o mesmo entendimento no presente caso
concreto, nos termos legais.
Destarte, Ínclito Conselheiro Relator, por todo o exposto,
não há que se falar em aplicação de multa ao caso concreto, nos termos de aplicação análoga ao ACÓRDÃO TC826/2017, de forma que, não merece reparo o v. Acórdão, de forma a ser mantido, não devendo ser vergastado o item 4.1.1.7, como medida que se impõe.
Fundamenta o Sr. Denivaldo Alves Caldeira, acerca desta
irregularidade, que o acompanhamento e ﬁscalização da
execução contratual na Câmara de Ecoporanga compete
ao ocupante de cargo em comissão de Diretor do Departamento de Gestão Administrativa e no caso do Contrato 6/2010, os pagamentos teriam sido efetivados por solicitação do Diretor do Departamento de Gestão Administrativa após ter averiguado a execução dos serviços.
Em fase recursal, opinou a área técnica por não acolher as razões do recorrido, mantendo a irregularidade,
bem como a aplicação de multa ao responsável, conforme se depreende da Instrução Técnica de Recurso – ITR
0233/2018.
Novamente frisou a área técnica que não são exigíveis o
dolo ou má-fé como pressupostos para conﬁguração da
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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irregularidade, tampouco para a aplicação da penalidade
de multa ao gestor faltoso, bastando, tão somente que a
sua conduta seja culposa.
Pois bem. Para elucidação da questão, entendo pertinente trazer à colação as ponderações levantadas pelo
Núcleo de Recursos e Consultas (ITR 233/2018):
“De se considerar que, conforme ressaltado pelo recorrente, a ausência de regular ﬁscalização por parte da administração expõe o erário a risco de dano.
Contudo, no presente caso concreto, não se tem notícias
de que o serviço não tenha sido prestado, ou que tenha
sido prestado de forma insatisfatória. Desta forma, em
que pese a responsabilidade do gestor,
entende-se que a irregularidade noticiada não enseja,
por si só, aplicação de multa”.
Ademais, ressaltou aquele núcleo de recursos que:
“Relativamente ao Acórdão 826/2017, citado pelo recorrido, cumpre destacar que a responsabilidade do prefeito foi afastada em razão de constar expressamente do
contrato que a responsabilidade pela designação de ﬁscal seria da Secretaria de Finanças. Também foi afastada a responsabilidade do Secretário de Finanças uma vez
que, como era ele mesmo quem ﬁrmava os documentos,
entendeu-se já ter sido designado o ﬁscal no próprio bojo do contrato.
Contudo a situação tratada no Acórdão 826/2017 é diversa da tratada nestes autos, haja vista que naquele caso concreto constava expressamente do contrato que a
responsabilidade pela designação de ﬁscal seria da Secretaria de Finanças e foi justamente o Secretaria de Finanças que ﬁrmou os documentos. Já na irregularidade
ora em análise, não havia nos contratos qualquer previ-

são no mesmo sentido, razão pela qual entende-se não
assistir razão ao recorrido”.
Também me aproprio dos termos do voto do relator originário (voto 3599/2017 – TC 1513/2011- em apenso):
“Assim, a ausência de designação de servidor para o
acompanhamento e ﬁscalização, poderia macular a comprovação da execução dos contratos, além de poder importar potencial risco ao erário.
Ademais, cumpre ressaltar que o defendente não conseguiu provar nos autos a competência formal atribuída ao
Diretor de Departamento de Gestão Administrativa, de
acompanhar e ﬁscalizar a execução dos contratos, motivo pelo qual mantenho a presente irregularidade.
Entretanto, registro que não vislumbro má-fé ou dolo na
ação do responsável e entendo que por tudo debatido
nos autos a referida irregularidade não possui o condão
de macular o julgamento e ensejar a aplicação de multa
em virtude da sua não gravidade”.
Deste modo, constato que a irregularidade consistente em não designação de ﬁscal dos contratos ﬁrmados
por aquela Câmara Municipal foi conﬁrmada nestes autos, entretanto, se formou convencimento pelo julgador
originário, de mesmo modo reconhecida pelo núcleo de
recursos (ITR 233/2018), que essa irregularidade formal
não seria de natureza grave, portanto, insuﬁciente a ensejar a aplicação de multa, nem mesmo de macular as
contas em comento.
De fato, a ausência de regular ﬁscalização por parte da
administração expõe o erário a risco de dano, contudo,
no presente caso concreto, não se tem notícias de que os
serviços não tenham sido prestados, ou que tenham sido prestados de forma insatisfatória, e nesse sentido enwww.tce.es.gov.br

tendo que a irregularidade noticiada não enseja a aplicação de multa, ante a execução escorreita dos serviços
contratados.
Nesta senda, mais uma vez me posiciono na linha de raciocínio empregada pelo relator, pois diferente do argumento trazido pelo recorrente, veriﬁco que o potencial
de ofensividade e gravidade decorrente desta irregularidade formal não foi veriﬁcado no caso concreto, quando
da execução contratual.
Todavia, em razão do caráter pedagógico das decisões
desta Corte de Contas, no intuito de que esta irregularidade se perpetue nos contratos realizados por aquela Casa de Leis, resta a meu ver a necessidade de implementação de uma determinação à atual gestão da Câmara de Ecoporanga, para que adote, na formalização dos
contratos futuros, a inclusão de cláusula de designação
de ﬁscal, em cumprimento ao art. 67, caput, da Lei de Licitações e Contratos.
Ante o exposto, deixo de acolher as razões recursais
quanto a este item, mantendo o afastamento da sanção ao responsável, nos termos do acórdão recorrido,
acrescentando-lhe apenas a determinação supracitada.
II.2.4 Ausência de competição no certame licitatório
(referente ao item 3.4 da Instrução Técnica de Recurso
233/2018 e 4.1.1.8 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
553/2013)
Base legal: artigo 37, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil, princípios da moralidade e da isonomia e artigos 3º, caput e 22, §§ 3º e 7º; da Lei 8.666/93;
Responsáveis: Denivaldo Alves Caldeira (Presidente da
Câmara), Elias Tavares (Presidente da CPL), empresas G
F Limpeza em Geral Ltda. e R V Vigilância Ltda (contrataSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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da e licitante).
Conforme se veriﬁca da ITI 1089/2011 (processo TC
4853/2011, em apenso), a equipe de auditoria veriﬁcou
que o Convite 03/2009, homologado em 11/02/2010, foi
realizado sem que fosse estabelecida competição entre
os licitantes, visando obter a oferta mais vantajosa para
a administração municipal, descumprindo, assim, o artigo 3º, caput, da Lei 8.666/93.
As justiﬁcativas apresentadas pelos responsáveis foram
devidamente analisadas por meio da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 553/2013, que opinou pela manutenção
da irregularidade, pela imposição de multa aos responsáveis envolvidos e declaração de inidoneidade às empresas G F Limpeza em Geral Ltda. e R V Vigilância Ltda,
posição que foi integralmente acompanhada pelo Ministério Público de Contas (parecer de ﬂs. 381/395 do TC
1513/2011, em apenso).
Em sustentação oral, o Sr. Denivaldo Alves Caldeira, apresentou os seguintes argumentos, conforme notas taquigráﬁcas encartadas às ﬂs. 411/412 – TC 1513/2011, em
apenso, cujo trecho passo a transcrever:
“(...) espero que ainda aconteça de o referido servidor
pagar pelo o que fez: devolver aos cofres públicos o dinheiro que desviou e que seja punido criminalmente.
E que eu não seja julgado culpado por aquilo que não
ﬁz. Ninguém é capaz de provar que nesse procedimento
de 2010 tem ato meu de má-fé, que tem um dedo meu
de envolvimento nessas licitações fraudulentas ou em
qualquer outra coisa fraudulenta que tem nesse processo de 2010. Não há como provar, porque não existe! (...)”
Além disto, o defendente à época juntou documentação,

trazendo a conhecimento desta Egrégia Corte a apuração da Tomada de Contas Especial instaurada em sua
gestão por aquele Legislativo local, em cumprimento a
imposição deste Tribunal, para apurar a responsabilização do Sr. Elias Tavares, contador da Câmara, ocupante
do cargo efetivo de técnico de contabilidade por aproximadamente vinte anos, fato que resultou no reconhecimento do desfalque dado por aquele servidor, no montante de R$327.127,33, além de sua demissão, conforme Decreto Legislativo n. 053/2010 (ﬂs. 421/434 – TC
1513/2011, em apenso).
Naquela mesma ocasião, também foram apontados erros nos processos administrativos de contratação, praticados pelo ex-servidor Elias Tavares, acometidos na função que ocupava de presidente da Comissão Permanente de Licitação daquela Câmara Municipal.
Inobstante os fatos de suma gravidade apresentados em
defesa oral pelo Sr. Denivaldo Alves Caldeira, a área técnica manteve os termos da ITC 553/2013, com a manutenção da irregularidade deste tópico, bem como da responsabilização dos agentes indicados, entre os quais, o
presidente da Câmara em tela, consoante se vê na Manifestação Técnica de Defesa – MTD 24/2015 (ﬂs. 450/453
do TC 1513/2011, em apenso).
Todavia, constato que o elucidativo voto do relator foi
acompanhado pela Segunda Câmara, nos termos do
Acórdão 798/2017, no qual foi fundamentado o afastamento da responsabilização do Sr. Denivaldo Alves Caldeira que, em suma, se apoia nos seguintes argumentos:
“o ordenador de despesas no momento da assinatura do
contrato não tinha elementos suﬁcientes para veriﬁcar a
irregularidade aqui debatida, tendo em vista que sua decisão foi embasada na Ata de Abertura e Julgamento da
www.tce.es.gov.br

Carta Convite e no Parecer Jurídico emitido pelo assessor
Jurídico daquela Casa Leis”.
Desta forma, nos termos do citado acórdão, entendeu-se
pela manutenção da irregularidade, contudo, afastou-se a responsabilidade do Sr. Denivaldo Alves Caldeira.
No tocante à declaração de idoneidade das empresas
pertencentes a um mesmo sócio, concluiu-se no processo originário que não havia elementos suﬁcientes nos
autos que motivassem tal medida.
Por seu turno, o órgão ministerial interpõe o presente recurso alegando que a responsabilidade do superior hierárquico, no caso, o Presidente da Câmara, quanto à restrição a competitividade do certame, decorria da culpa
“in vigilando” ou “in elegendo”, uma vez que teria o dever, como ordenador de despesas, de observar a correta
tramitação do procedimento licitatório do qual poderia
resultar dano ao erário, antes de homologar o procedimento, cabendo a necessidade neste caso de se sancionar os responsáveis, quais sejam Denivaldo Alves Caldeira e Elias Tavares, na forma do art. 135, inciso II, da LC n.
621/12.
O patrono do senhor Denivaldo Alves Caldeira assevera
em suas contrarrazões:
Ora, Ínclito Conselheiro Relator, quer o Ilustre MPC - Ministério Público de Contas, efetuar responsabilização de
agente, independentemente de sua participação.
Tal prática, acaso seja atendida, efetuará divergência
quanto o entendimento esposado que gerou a confecção da Lei Complementar n. 621/2012, ao qual passou
ao entendimento de que para ser responsabilizado, deve haver a comprovação da prática de seus atos, de forma a gerar o dano, o nexo causal entre o dano e sua práSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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tica, ao qual, não demonstrado, não há como responsabilizar agente.
A Equipe Técnica e o MPC - Ministério Público de Contas, conseguiram demonstrar que as duas empresas trabalharam em conluio para participarem do certame licitatório. Entretanto, há de considerar que não houve convite efetuado pelo Ordenador de Despesas, Sr. DENIVALDO ALVES CALDEIRA. Ora, o que se demonstrou, desde o
início, é que o Sr. ELIAS TAVARES, servidor efetivo da Casa Legislativa e também Presidente da CPL - Comissão
Permanente de Licitação, efetuou desfalque ao erário,
com o desvio de recursos públicos na ordem acima de
R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais). Além disso, como
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, providenciou práticas escusas, com a participação de duas
empresas em que possuíam o mesmo sócio e, como na
justiﬁcativa do defendente já demonstrada, que o Sr.
Elias Tavares (Contador), era o contador particular das
referidas empresas. Destarte, como poderia o ordenador de Despesas ter conhecimento de tal prática? Ainda
mais, estava presente o Assessor Jurídico da Casa Legislativa quando da abertura e julgamento do certame licitatório e emitiu Parecer Jurídico de que procedimento
se encontrava nos moldes legais.

questão, no tocante a responsabilização dos Ordenadores de Despesa, nos procedimentos licitatórios, senão
vejamos, in verbis:

Acórdão TC826/2017, não se pode imiscuir que o Ordenador de Despesa esteja aferindo a regularidade de todos os atos de procedimentos licitatórios.

“(...) Inicialmente, quanto à responsabilização do Prefeito, divirjo da instrução técnica e voto pela exclusão da irregularidade em relação ao mesmo, na esteira dos votos
já proferidos por mim em diversas oportunidades, já que
entendo não ser razoável que o Prefeito de uma cidade
possa se imiscuir em todas as licitações, aferindo a regularidade de todos os itens constantes dos editais”.

Para isto serve seu corpo técnico, tendo sido emitido
pareceres favoráveis pelo Assessor Jurídico, pelo Contador (servidor que praticou o desfalque ao erário) e
pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação
(servidor que praticou o desfalque ao erário), não se
podendo responsabilizar o Sr. Denivaldo Alves Caldeira, haja vista que sua equipe técnica alegou que todos
os atos se encontravam nos moldes prescritos pela legislação.

Assim, com fulcro no que dispõe o art. 80, §2º, do Decreto-Lei n. 200/67, que dispõe, senão vejamos, in verbis:
Art. 80. ( ...)
§ 2°. O Ordenador de despesa, salvo conivência, não é
responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional
decorrentes de atos praticados por agente subordinado
que exorbitar das ordens recebidas”.

Há de salientar que não se pode responsabilizar agente
por simples presunção. Deve haver prova cabal, robusta, irrefutável de que haja nexo causal entre seus atos e
o dano alegado, o que em momento algum restou comprovado nos autos, motivo pelo qual não merece qualquer reforma o Acórdão C-798/2017.

Ora, Ínclito Conselheiro Relator e demais Pares, tanto
o é que o Sr. DENIVALDO ALVES CALDEIRA, à época Ordenador de Despesas nunca fora conivente com qualquer situação irregular e/ou ilegal, que quando tomou
conhecimento da prática de desfalque ao erário público por parte do servidor efetivo (que também era o Presidente a Comissão Permanente e Licitação da Câmara Municipal de Ecoporanga), tomou todas as medidas
necessárias, implantando TCE -Tomada de Contas Especial, PAD - Processo Administrativo Disciplinar, além de
todas as medidas administrativas e judiciais para tentar
retornar aos cofres públicos os valores desviados.

Para tanto, Ínclito Conselheiro Relator, faz-se necessária, novamente o entendimento esposado por Vossa Excelência, no ACÓRDÃO TC-826/2017, ao qual elucida tal

Destarte, não se pode tentar responsabilizar agente que não participou dos referidos atos e, comumente demonstrado por Vossa Excelência, em seu Voto no
www.tce.es.gov.br

Destarte, Ínclito Conselheiro Relator, por todo o exposto,
não há que se falar em aplicação de responsabilização
ao Sr. DENIVALDO ALVES CALDEIRA ao caso concreto, nos
termos de aplicação análoga ao ACÓRDÃO TC-826/2017,
de forma que, não merece reparo o v. Acórdão, de forma a ser mantido, não devendo ser vergastado o item
4.1.1.8, como medida que se impõe. (grifei)
Neste cenário, entretanto, a subscritora da peça técnica recursal (ITR 233/2018) anuiu os argumentos antes
esposados pelo nosso corpo técnico e órgão ministerial, mantendo a responsabilidade e a multa imputado
ao senhor Denivaldo Alves Caldeira e demais responsáveis, inovando apenas quanto à proposta de afastamento da multa e declaração de inidoneidade às empresas
envolvidas.
O órgão ministerial acompanhou na íntegra o entendimento técnico, deﬁnindo o prazo de cinco anos para a
inidoneidade imposta às empresas citadas.
No caso sob análise, a área técnica entendeu que houve burla ao caráter competitivo do processo licitatório,
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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em detrimento dos princípios da moralidade e da isonomia e da probidade administrativa, consubstanciados
nos artigos 3º, caput e § 3º, 22, §§ 3º e 7º; e no artigo 37,
caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, em virtude da participação de apenas duas empresas, que não concorriam de fato, pois tinham sócio em
comum.
Importa reprisar os argumentos do recorrido, senhor Denivaldo Alves Caldeira, que em suas contrarrazões alega
que ﬁcou demonstrado nos autos que as empresas GF
Limpeza em Geral Ltda. e R V Vigilância Ltda. trabalharam em conluio para participarem do certame licitatório.
Destaca que não foi ele quem efetuou os convites àquelas empresas, sendo que estes foram feitos pelo senhor
ELIAS TAVARES, servidor efetivo da Casa Legislativa e
também Presidente da CPL - Comissão Permanente de
Licitação.
Assevera que o senhor ELIAS TAVARES desviou recursos
públicos na ordem acima de R$ 300.000,00 (Trezentos
Mil Reais).
Acrescenta que o senhor Elias Tavares era o contador
particular das referidas empresas e que na sessão de
abertura e julgamento das propostas o assessor jurídico
da Câmara Municipal estava presente e emitiu parecer
jurídico pela regularidade do procedimento.
Ainda sobre a questão da responsabilidade do Ordenador de Despesas convém enfatizar que a subscritora da
peça técnica de recurso, ao analisar este tópico, manteve
a responsabilização do senhor Denivaldo Alves Caldeira
se baseando no fato de que a irregularidade no procedimento licitatório era “de fácil percepção, haja vista que
pela simples consulta aos Contratos Sociais das empre-

sas R V Vigilância Ltda., G F Limpeza em Geral Ltda seria
possível constatar que ambas possuíam em seu quadro
societário o senhor Valdeci Ferreira de Souza”.
Na peça recursal também foi refutado o parecer da assessoria jurídica emitido acerca da regularidade do procedimento licitatório, considerando que a deﬁciência do
parecer era perceptível para o senhor Denivaldo Alves
Caldeira, presidente da Câmara, haja vista a superﬁcialidade da análise do procedimento licitatório.
Por derradeiro, na fase recursal foi mantida a responsabilização do presidente da Câmara, por entenderem de
que em “todo o procedimento licitatório permitiria identiﬁcar que as empresas R V Vigilância Ltda., G F Limpeza
em Geral Ltda possuíam o mesmo sócio, sendo, inclusive, ele quem assinou toda a documentação de ambas”.
Ademais, alegam que muito embora houvesse apenas
uma empresa habilitada, não havia nos autos qualquer
justiﬁcativa para a não repetição do convite, conforme
exigência do artigo 22, § 7º, da Lei 8.666/93, e sobre este aspecto, destacam que o parecer jurídico não teria feito qualquer ressalva quanto a este ponto.

ﬁgurando uma excludente de sua ilicitude, vez que sua
conduta teria sido respaldada por ato de terceiros.
Não é demais reconhecer a jurisprudência formada sobre o assunto no âmbito deste Tribunal - Processos TC
1989/2010 (Acórdão 232/2013), TC 5928/09 (Acórdão 304/13), TC 167/12 (Acórdão 231/13), TC 7384/12
(Acórdão 161/13), TC 4878/2003 (Acórdão 1796/2015),
TC 3873/2005 (Acórdão 910/2016) e TC 3674/2004, que
se esteia na necessidade, para apuração da responsabilização, de formalização de uma devida matriz, no qual
devem ser indicadas as condutas do agente e o nexo de
causalidade que comprovadamente tenham corroborado com a consecução da irregularidade, o que não foi indicado na presente hipótese.
Nesse sentido, não cabia ao presidente da Câmara inspecionar a totalidade da documentação nos procedimentos licitatórios realizados sob sua gestão, até mesmo em
razão da relação de conﬁabilidade que deve permanecer entre os chefes e seus subordinados, até prova em
contrário.

Pois bem. Compulsando os autos de auditoria, constato
a presença da ata de abertura e julgamento do certame
– Convite 03/2010, analisado pelo presidente da CPL, Sr.
Elias Tavares, e dois outros membros dessa comissão (ﬂs.
439/440 do processo TC 4853/2011, em apenso), bem
como do parecer n. 044/2010, emitido pelo senhor Nestor Amorim Filho, assessor jurídico daquele órgão (ﬂs.
441/444 do processo TC 4853/2011).

Deste modo, privilegiando a força dos precedentes deste Tribunal e o princípio da colegialidade, que deve ser
aplicado como método decisório dos julgamentos em órgãos colegiados, constato a inaplicabilidade de responsabilização do presidente da Câmara de Ecoporanga, no
exercício de 2010, pelos fatos imputados neste tópico de
irregularidade, segundo entendimento majoritário deste Colegiado, devendo, por consequência, ser mantido o
afastamento da multa para o gestor em tela, nos termos
do acórdão recorrido.

Nestas circunstâncias, reconheço documentos que deram suporte à homologação realizada por parte do presidente da Câmara, senhor Denivaldo Alves Caldeira, con-

Ademais, no caso em tela o chefe daquele Legislativo
municipal só teve conhecimento das irregularidades perpetradas pelo servidor efetivo, senhor Elias Tavares, após

www.tce.es.gov.br
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a conclusão dos certames realizados em 2009 e 2010,
quando o mesmo adotou medidas de apuração e correção das irregularidades e recomposição ao erário, através de Tomada de Contas Especial instaurada, e que resultou na demissão deste servidor efetivo, como já informado pelo recorrido, da forma acima reproduzida.
Nesta seara, entendo que o gestor máximo do legislativo local não deve ser responsabilizado nesta hipótese, pois não cabia a ele a suspeita quanto à lisura dos
atos de seus subordinados nos procedimentos licitatórios, em especial porque quando foi levantada a suspeita não houve de sua parte inércia na apuração dos fatos, o que deixa o mesmo indene de qualquer suspeita
quanto a sua conivência com aquela situação.
Acerca da penalidade adequada a ser inﬂigida às empresas, me socorro a peça conclusiva para concluir que as
empresas usaram de má-fé para fraudar o procedimento licitatório sob análise, fatos que conﬁguram a prática
de ato doloso, conforme termos que entendo importante reproduzir:
de fato observa-se que o senhor Valdeci Ferreira de Souza integra o quadro societário de duas das empresas convidadas na seguinte proporção: 50% da R V Vigilância Ltda. e 99% da G F Limpeza em Geral, sendo esta a licitante vencedora e da qual é também sócia (1%) a ﬁlha do
senhor Valdeci Ferreira de Souza (ﬂs. 364/453 - doc. 4, v.
III, TC 4853/2011).
Além disso, constata-se que além de sócio, o senhor Valdeci Ferreira de Souza atuou, em todos os atos do Convite 3/2010, como representante legal das empresas referidas, tendo subscrito toda a documentação apresentada em nome das pessoas jurídicas, inclusive visando às
fases de habilitação e propostas.

Outro dado que, embora isoladamente possa ser pouco
representativo, merece destaque quando analisado no
contexto aqui descrito, é que a empresa ao ﬁnal sagrada vencedora, G F Limpeza em Geral Ltda., já mantinha
contratado de prestação de serviços da mesma natureza
com a Câmara de Ecoporanga em 2009, conforme documento assinado conjuntamente pelo Presidente da Casa,
senhor Denivaldo Alves Caldeira, e pelo senhor Valdeci
Ferreira de Souza visando à comprovação de aptidão para o desempenho da atividade de limpeza (ﬂ. 424, Processo TC 4853/2011).
Da mesma forma, causa estranheza o termo de desistência recursal apresentado também pelo senhor Valdeci Ferreira de Souza, desta vez em nome da licitante
inabilitada R V Vigilância Ltda. a qual, deve-se frisar, sequer apresenta dentre seus objetivos sociais os serviços pretendidos pelo Convite 3/2010 (ﬂ. 408, Processo
4853/2011).
Sobre o tema, o Tribunal de Contas da União já sedimentou o entendimento de que a participação de empresas
com sócios comuns, em sede de convite, é irregular por
frustrar o caráter competitivo do certame:
Licitação para contratação de bens e serviços: Em licitações sob a modalidade convite é irregular a participação
de empresas com sócios em comum A partir de tomadas
de contas anuais do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego - (Cindacta III), referentes aos exercícios de 2003 e 2004, julgadas anteriormente regulares e regulares com ressalva, respectivamente,
o TCU analisou recursos de revisão interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal – (MP/TCU) contra as
deliberações antecedentes, tendo em vista fatos apontados em processo originário de representação formulada
www.tce.es.gov.br

pelo Departamento de Polícia Federal. Nesse quadro, foram consideradas lesivas à ordem jurídica a adjudicação
e a homologação de certames licitatórios, na modalidade convite, para a prestação de serviços ou para a aquisição de bens por parte do Cindacta III, com menos de
três propostas de preços válidas e independentes entre
si. A ausência de independência das propostas, no ponto
de vista do relator, seria perceptível, ante a imbricada rede de relacionamentos, inclusive de parentescos familiares, entre representantes legais de empresas participantes de licitações realizadas pelo Cindacta III, sob a modalidade convite. A esse respeito, o relator consignou em
seu voto a ocorrência de, senão má-fé, no mínimo grave omissão e falta de zelo por parte dos gestores responsáveis pelas contratações. Anotou, ainda, com base em
decisões anteriores do Tribunal, entendimento no sentido de considerar “irregular a participação de empresas com sócios em comum quando da realização de convites”. Por conseguinte, votou pelo provimento dos recursos de revisão intentados, e, no ponto, pela rejeição
das justiﬁcativas apresentadas pelos responsáveis envolvidos, levando o fato em consideração para votar, ainda, pela irregularidade das contas correspondentes, sem
prejuízo da aplicação de multa, o que foi aprovado pelo
Plenário. Precedentes citados: Acórdãos nos 161/1998 –
1ª Câmara e 297/2009 e 1.793/2009, ambos do Plenário. Acórdão n.º 2003/2011-Plenário, TC- 008.284/20059, rel. Min. Augusto Nardes, 03.08.2011.
A Corte Federal, no mesmo sentido, já se posicionou inclusive pela declaração de inidoneidade das empresas
pertencentes a um mesmo sócio quando constatada a
frustração ao caráter competitivo e a quebra do sigilo
das propostas:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Licitação de obra pública: Ainda que não haja vedação
legal para a participação em concorrências de empresas
com sócios em comum, a fraude à licitação, decorrente
da frustração ao caráter competitivo TC 1513/2011 ﬂs.
354 203.038 e da quebra do sigilo das propostas, enseja a declaração de inidoneidade das empresas pertencentes a uma mesma pessoa Ainda na auditoria efetuada pelo Tribunal junto às Superintendências Regionais
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA em Belém-PA e Santarém-PA, outra irregularidade
que levou à audiência dos responsáveis foi a não observância, na Concorrência nº 02/2008, da composição societária de duas empresas, as quais, conforme os documentos de habilitação, pertenceriam a uma mesma pessoa. Ao tratar do assunto, o relator, em seu voto, destacou que, em recente deliberação, o Tribunal ratiﬁcou entendimento de que “não há vedação legal para a participação, em concorrências, de empresas com sócios em
comum, devendo, entretanto, tal informação ser confrontada com outras no decorrer do processo licitatório”. Na espécie, ainda consoante o relator, “constatou-se que as empresas apresentaram propostas com coincidência de texto, aí incluídos incorreções textuais e valores grafados, sendo também muito próximos os preços
por elas oferecidos, nos lotes VI e VIII, em que eram as
únicas participantes, o que obviamente deveria ter chamado a atenção dos responsáveis pelo certame, ante o
comprometimento da lisura do certame pela frustração
ao caráter competitivo e o princípio do sigilo das propostas”. Além disso, para o relator, “diante da conﬁguração
de fraude à licitação, aﬁgura-se-me pertinente a declaração de inidoneidade das referidas empresas, conforme proposto pela unidade técnica”. Assim, diante dessa

e de outras irregularidades, entendeu o relator não merecerem ser acolhidas as razões de justiﬁcativa apresentadas pelos responsáveis, razão pela qual votou por que
lhes fosse aplicada multa, no que foi acompanhado pelo Plenário, que também anuiu à proposta de declaração de inidoneidade das empresas participantes da fraude. Acórdão n.º 2528/2011-Plenário, TC-010.428/20090, rel. Min. José Jorge, 21.09.2011.
Assim, o cenário desenhado pela documentação mencionada conﬁrma o indício de irregularidade inicialmente apontado aos responsáveis e afasta qualquer argumento que fragilmente pretenda suscitar a existência de
mero erro formal ou mesmo o desconhecimento da situação por parte dos defendentes, pelas evidências de
que estão carreados tanto os autos do processo administrativo da Câmara de Ecoporanga 7086/2010 quanto
estes, revelando, inclusive, a existência de dolo entre os
envolvidos. Logo, conclui-se pela existência da irregularidade, cabendo, ainda, a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade das empresas G F Limpeza em Geral Ltda. e R V Vigilância Ltda., conforme sugerido pela
Instrução Técnica Inicial ITI 1089/2011 e autorizado pelo
inciso XXIV, do artigo 1º, da Lei Complementar Estadual
32/1993, vigente à época dos fatos.
No que diz respeito à aplicação das sanções aplicáveis
aos particulares contratados com base na Lei 8.666/93,
o art. 140 da LC 621/2012 estabelece apenas duas hipóteses em que particulares respondam perante esta Corte: no caso de dano ao erário e no caso de fraude à licitação.
Segundo esse dispositivo, independentemente da ocorrência de dano ao erário, o suposto licitante fraudador
será parte nos processos do TCE-ES, podendo ser penawww.tce.es.gov.br

lizado por isso.
Desta forma, considerando que no presente caso ﬁcou
demonstrada claramente a ocorrência de fraude à licitação, as penalidades a serem aplicadas aos licitantes
fraudadores seriam a declaração de inidoneidade para participar de licitação ou contratar com a administração pública estadual e municipal, pelo prazo de cinco
anos, nos termos do art. 140 da LC 621/2012 e art. 393
do RITCEES, bem como a manutenção da imputação de
multa às empresas e ao senhor Elias Tavares, nos termos do art. 134, parágrafo único, da LC 621/2012.
III. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), VOTO, divergindo parcialmente da área técnica e do Órgão Ministerial, no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Processo
TC-07451/2017-8, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
sessão da Plenária, ante as razões expostas pelo relator,
em:
1.1 CONHECER do Recurso de Reconsideração impetrado, conforme fundamentado no item II.1 do voto;
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, com a manutenção do julgamento proferido pela regularidade
com ressalva das contas, nos termos dispostos no AcórSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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dão TC 798/2017 – Segunda Câmara, conforme fundamentado no item II.2 do voto:
1.2.1 ACOLHER as razões recursais, aplicando às empresas R V Vigilância Ltda e G F Limpeza em Geral Ltda as
sanções de inidoneidade para participar de licitação ou
contratar com a administração pública estadual e municipal, pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 140
da LC 621/2012 e art. 393 do RITCEES, mantendo, contudo, o acórdão recorrido quanto à imputação de multa a
essas empresas e ao Sr. Elias Tavares, nos termos do art.
134, parágrafo único, e art. 135, da LC 621/2012, respectivamente, em razão do seguinte item de irregularidade:
II.2.4 Ausência de competição no certame licitatório
(referente ao item 3.4 da Instrução Técnica de Recurso
233/2018 e 4.1.1.8 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
553/2013).
1.2.2 NÃO ACOLHER as razões recursais, mantendo afastada a aplicação de multa aos senhores Denivaldo Alves
Caldeira, Nestor Amorim Filho e pela senhora Sirlene Leita da Costa, em decorrência das contrarrazões por eles
apresentadas, na forma fundamentada nos seguintes
itens de irregularidades dispostos no voto:
II.2.1 Abertura e julgamento injustiﬁcado de convite
com menos de três propostas válidas (referente ao item
3.1 da Instrução Técnica de Recurso 233/2018 e 4.1.1.1.
b da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 553/2013);
II.2.2 Previsão editalícia restritiva da competitividade
(referente ao item 3.2 da Instrução Técnica de Recurso
233/2018 e 4.1.1.3 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
553/2013);
II.2.3 Ausência de representante da administração especialmente designado para acompanhar e ﬁscalizar a

execução contratual (referente ao item 3.3 da Instrução
Técnica de Recurso 233/2018 e 4.1.1.7 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 553/2013);
II.2.4 Ausência de competição no certame licitatório
(referente ao item 3.4 da Instrução Técnica de Recurso
233/2018 e 4.1.1.8 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
553/2013).
1.3 DETERMINAR à atual gestão da Câmara de Ecoporanga, para que adote, na formalização dos contratos
futuros, a inclusão de cláusula de designação de ﬁscal,
em cumprimento ao art. 67, caput, da Lei de Licitações
e Contratos;
1.4 REGISTRAR que o recorrido, senhor Denivaldo Alves
Caldeira, solicitou sustentação oral.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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readora do Município de Anchieta, em face do ACÓRDÃO TC-651/2016 - Plenário, constante do Processo TC –
2742/2013 (ﬂs. 491/499), que julgou irregular a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Anchieta, relativa
ao exercício de 2012, de sua responsalidade e também
de responsabilidade dos vereadores Srs. Carlos Waldir
Mulinari de Souza, Geovane Meneguelle L. dos Santos,
Jocelém Gonçalves de Jesus, José Maria Rovetta, Valber
José Salarini, Cleber Oliveira da Silva (revel), Marcus Vinicius Doerlinger Assad, Edson Vando Souza (revel) e Juarez Bezerra Leite, em face da irregularidade disposta no
item 2.3 do voto do Relator, pelas razões ali expendidas,
sem imputação de multa, em razão da competência de
autorização dos pagamentos ser da Chefe do Poder Legislativo Municipal.
Referido Acórdão imputou à recorrente, em solidariedade à Presidente da Câmara Municipal e a outros nove vereadores, o ressarcimento ao erário do valor de R$
19.408,86 (dezenove mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e seis centavos), equivalentes a 8.592,17 VRTE, relativos à irregularidade atinente ao pagamento de revisão geral anual com indevido efeito retroativo.
Adoto como parte do meu voto a rica análise consignada
na Instrução Técnica de Recurso – ITR 0322/2017-1, elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Recursos
- SecexRecursos, que contou com anuência do Ministério
Público Especial de Contas, no Parecer 6468/2017-6, da
lavra do Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva.
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 que, de acordo com o despacho da Secretaria Geral das Sessões –
SGS, de ﬂ. 16, a notiﬁcação do Acórdão TC – 651/2016
foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 29/08/2016, considerando-se publicada em
30/08/2016, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c
art. 5º da Resolução TC nº 262/2013. Interposto o Recurso de Reconsideração em 13/09/2016, tem-se o mesmo
como tempestivo, nos termos do art. 405, §2º, do Regimento Interno do TCEES.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Em sede preliminar, a recorrente reitera sua alegação
de ilegitimidade para ﬁgurar no polo passivo processual,
tendo em vista que o Plenário, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, rejeitou tal preliminar, assim se manifestando:
Assim sendo, entendo que houve aproveitamento econômico auferido individualmente, resultante do pagamento pela Câmara Municipal, dos valores decorrentes
do pagamento irregular do 13º subsídio, caracterizando
hipóteses conﬁguradoras de dano ao erário que, por si
só, independentemente de dolo ou culpa, geraria o dever de indenização ou de ressarcimento dos valores auferidos indevidamente, matéria a ser apreciada no mérito.
Por estas razões, entendo que a ilegitimidade passiva ad
causam suscitada não se mantém, em face das razões
antes expendidas, motivo pelo qual acompanho o posicionamento da área técnica e do Parquet de Contas e
deixo de acolher a preliminar suscitada.
Alega a recorrente que tal decisão está em descompasso
www.tce.es.gov.br

com a regra prevista no artigo 81 da Lei Complementar
nº 621/2013, bem como em colisão com outros posicionamentos deste Tribunal de Contas.
Entende que a Lei Complementar nº 621/2013 traz um
rol de autoridades que podem responder por prejuízos
causados ao erário e que, na condição de simples vereador, não exerceu qualquer função de administrador, ordenador de despesa, responsável por dinheiro ou dirigente de entidade.
Ademais, informa que, em caso similar a esse, envolvendo servidores da própria Câmara Municipal de Anchieta,
a área técnica do TCEES opinou por excluir de responsabilização os funcionários que supostamente receberam
benefício indevido – gratiﬁcação de estabilidade ﬁnanceira – fruto da aprovação da Lei Municipal nº 743/2011
(Processo TC – 7343/2013). Sendo assim, para que não
haja dois pesos e duas medidas, o mesmo entendimento
deve ser aplicado ao presente processo.
A questão foi muito bem analisada pela Instrução Técnica Conclusiva nº 1301/2015, de ﬂs. 335/383, cujos trechos são reproduzidos abaixo:
[...]
No artigo 70 da Constituição Estadual consta que a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos seus Poderes constituídos, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e
renúncias de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e Câmara Municipais, nas suas respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada um dos Poderes.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Esse dispositivo constitucional, em seu parágrafo único, consagra também o dever de prestação de contas de
qualquer pessoa física, jurídica ou entidade pública que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou
os Municípios respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária.

rem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte dano ao erário;

O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou
da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, segundo dispõe o art. 71 da
Constituição Estadual.

Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator: I
- deﬁnir a responsabilidade individual ou solidária pelo
ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano;

No mesmo artigo, no âmbito da competência do Tribunal
de Contas do Estado inclui-se a de julgar as contas de administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelos Poderes Públicos Estadual e Municipal e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
O inciso IV do artigo 1º, o inciso II do artigo 5º, o inciso I
do artigo 57 e o inciso II do artigo 87, todos da Lei Complementar 621/2012 assim dispõem:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na
forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete:
[...]
IV - julgar as contas dos administradores e 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 de-

Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
[...]
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário;

Art. 87. Veriﬁcada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator:
[...]
II - deﬁnir a responsabilidade solidária do agente público que praticou ou atestou ato irregular, e do terceiro
que, como contratante ou parte interessada na prática
do mesmo ato, de qualquer modo, haja concorrido para
o cometimento do dano apurado;
Vê-se, portanto, que a Constituição Estadual outorgou
ao Tribunal de Contas competência para imputar responsabilidade, prevendo a aplicação de sanções aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, entre as quais multa proporcional ao dano causado ao Erário.
O dever constitucional de prestar contas tem como corolário que todo recurso público deve estar formalmente sob a responsabilidade de um agente. A ocorrência
de irregularidade de gestão ou de dano a determinado
bem, dinheiro ou valor estatal sinaliza para a responsabilização do agente a quem cabia a sua guarda, gestão
www.tce.es.gov.br

ou aplicação.
Ao exercer a sua competência constitucional privativa de
julgar as contas dos administradores públicos, o Tribunal
de Contas formula juízo acerca da gestão dos responsáveis por bens e valores públicos, podendo condenar em
débito e aplicar, àqueles que praticaram irregularidades,
sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos
que encontram paralelo na esfera penal.
Ademais, a obrigação de reparar o dano decorrente da
prática de ato ilícito está expressamente prevista no Código Civil Brasileiro, consoante se observa das normas
abaixo transcritas:
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. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu ﬁm econômico ou social, pela boa-fé
ou pelos bons costumes.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, ﬁca obrigado a repará-lo. Parágrafo
único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especíﬁcos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.
Portanto, é cabível a apuração por esta Corte de Contas, da eventual responsabilidade proporcional e solidária dos Edis que se beneﬁciaram com o recebimento do
13º salário pago de forma irregular, em confronto à legislação.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018

71

ATOS DO PLENÁRIO

A responsabilidade civil pelo evento danoso dos demais
agentes decorre do aproveitamento econômico auferido individualmente, hipótese conﬁguradora de dano ao
erário que, por si só, independentemente de dolo ou culpa, gera o dever de indenização ou de ressarcimento dos
valores auferidos indevidamente, dada a vedação legal
do enriquecimento sem causa.
Vê-se, portanto, que a preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar, haja vista a competência desta Corte de Contas para imputar responsabilidade àquele que haja contribuído ou se beneﬁciado com o dano
causado ao Erário. Assim, opina-se pelo afastamento da
preliminar.
Corroborando com a ITC 1301/2015, entende-se que,
embora à vereadora não esteja sendo imputada nenhuma responsabilidade pela ordenação de despesa inquinada de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas averiguar e apurar a ocorrência de prejuízo ao erário, buscando a devolução de valores percebidos em desconformidade aos ditames legais.
Ademais, cumpre registrar que esta Corte de Contas desde meados de 2010, adota como matriz de responsabilidade todos aqueles que praticaram o ato que possa resultar em prática de conduta negligente ou prejuízo.
Quanto ao Processo TC – 7343/2013, envolvendo servidores da Câmara, há que se ressaltar que o fato da área
técnica ter se manifestação em Instrução Técnica Inicial
acerca de determinada matéria não signiﬁca que o entendimento ali ﬁrmado será, ao ﬁnal, acolhido pelo Plenário, passando a reger as demais decisões desta Corte de Contas. São os Pareceres em Consulta deste TCEES que têm caráter normativo vinculante, e não os Acórdãos ou as manifestações técnicas externadas com base

nas especiﬁcidades ou particularidades das inúmeras situações trazidas à análise do Tribunal.

cedâneas que concederam os reajustes de vencimento e
subsídios para os exercícios de 2009 a 2012.

Nesse sentido, entende-se pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

Quanto aos valores apurados, aﬁrma que, diferente do
constatado na decisão do Tribunal, os vereadores recebiam em 2012, a partir de fevereiro, o valor de R$
4.372,12. Portanto, os parlamentares não receberam valor de subsídio superior, mas sim valor inferior equivalente a R$ 257,95 (R$ 4.630,05 – R$ 4.372,10). Assim,
ao invés de ser condenada ao ressarcimento, deveria ter
seu direito de recebimento da diferença de R$ 2.837,45,
acrescida de correção monetária.

DO MÉRITO
Pagamento de revisão geral anual com indevido efeito retroativo
Base Legal: infringência art. 29, inciso VI, da Constituição da República de 1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 1/1992.
O Plenário, nos termos do voto do Relator que adotou
como razões de decidir a manifestação da área técnica
e do douto representante do Parquet de Contas, manteve a presente irregularidade, bem como o ressarcimento
ao erário dos valores pagos indevidamente, por entender indevida e ilegal a concessão de revisão geral anual retroativa.
A recorrente, reiterando suas justiﬁcativas anteriores,
alega, em síntese, que a revisão geral anual é um direito concedido pela Constituição Federal e que os reajustes estão em consonância com as Leis Municipais nº
543/2009, 593/2010, 679/2011 e 765/2012.
Frisa que o reajuste foi concedido anualmente por ser
um direito constitucional, porém, em alguns exercícios,
os vereadores de Anchieta não usufruíram da elevação
de seus subsídios, em decorrência da aplicação do teto
constitucional.
Aﬁrma, também, que se trata de reposição de perdas salariais, o que conﬁgura aumento impróprio. Argumenta
que, quanto à remuneração por subsídio, cabe ao Executivo à iniciativa do projeto de Lei, informando que a Lei
Municipal ﬁxadora do subsídio (Lei nº 529/2008) e as suwww.tce.es.gov.br

Por ﬁm, sob o argumento de que com o advento da Lei
da Ficha Limpa as decisões dos Tribunais de Contas ganharam maior relevância, ante o agravamento de suas
consequências, requer, independentemente de condenação em sanção (multa ou ressarcimento), o reconhecimento de sua boa-fé.
Concorda-se com a recorrente quando alega que a revisão geral anual é um direito estabelecido constitucionalmente. Ocorre que tal direito não autoriza que revisões
não usufruídas sejam posteriormente aplicadas de forma a burlar o teto constitucional de subsídio dos vereadores. Tal conduta é vedada, principalmente, pelos princípios da legalidade e da moralidade.
A remuneração dos Vereadores para a legislatura
2009/2012 foi ﬁxada pela Lei Municipal nº 529/2008, estabelecendo o subsídio mensal para cada vereador de R$
3.715,00 (valor referente a 30% dos subsídios dos deputados estaduais vigente à época).
As Leis Estaduais 593/10, 679/11 e 765/12 determinaram a revisão geral anual dos vencimentos dos agentes
públicos, administrativos ou políticos do município de
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Anchieta nos percentuais de 4,31%, 5,79% e 6,65% respectivamente.
Como o teto constitucional em 2010 era de R$ 3.715,00,
os subsídios pagos naquele exercício, mesmo autorizados pela Lei nº 593/10, não puderam ser concedidos,
cumprindo-se a previsão do art. 29, VI, da Constituição
Federal.
Em 2011, o teto constitucional dos Vereadores passou
a ser outro, pelo advento da Lei Estadual que ﬁxou novo subsídio para os Deputados Estaduais. No entanto, a
despeito de tal mudança somente ter ocorrido a partir
de 2011, foram pagos a Vereadores subsídios contemplando, além do reajuste de 5,79% referente a 2011, o
reajuste de 4,31% pertinente ao exercício de 2010.
Da mesma forma ocorreu em 2012, quando Vereadores
receberam, em janeiro, subsídios contemplando reajustes de 4,31% e 5,79%, relativos a 2010 e 2011 e, de fevereiro a dezembro, subsídios contemplando cumulativamente reajustes de 4,31%, 5,79% e 6,65%, pertinentes a
2010, 2011 e 2012 respectivamente.
Ocorre que, como somente em 2011 o teto constitucional foi majorado pelo novo subsídio dos deputados estaduais, apenas a partir de 2011 os subsídios dos Vereadores poderiam ser reajustados pelo índice da revisão geral
anual, de forma que a aplicação do percentual de 4,31%,
pertinente a 2010, é indevida.
Assim, segundo a Instrução Técnica Inicial, correto teria
sido, para efeito de reposição das perdas inﬂacionárias
dos subsídios dos vereadores, somente o percentual de
5,79% da revisão geral de 2011, e de 6,65% de 2012, o
que elevaria o subsídio para R$ 3.930,10 em janeiro/12 e
para R$ 4.191,45 de fevereiro a dezembro/12.

Corroborando com a área técnica, entende-se que o limite aplicado deve ser aquele auferido na data da ocorrência do fato concreto. Tanto é fato que o Poder Legislativo deixou de conceder, em 2010, a revisão dos subsídios
dos Vereadores pela única razão do valor auferido pelos
mesmos, à época, já ter atingido o teto permitido pelo
art. 29, VI, da Constituição Federal.
Assim sendo, reitera-se o entendimento de que a aplicação retroativa da revisão geral anual, nos moldes desejados pela recorrente, importaria, na prática, em burla ao
teto constitucional de subsídio dos vereadores. Ou seja:
a recomposição anual só é possível se observados os tetos remuneratórios aplicáveis.
Quanto ao pedido de reconhecimento da boa-fé, esclarece-se que a atual legislação do TCEES prevê a possibilidade, em caso de processos de contas, de julgamento
pela regularidade com ressalva nos seguintes dispositivos do Regimento Interno:
Seção V
Das Decisões em Tomada ou Prestação de Contas
Art. 157. Na fase de instrução, veriﬁcada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal: [...]
§2º na oportunidade de resposta à citação, será examinada a ocorrência de boa-fé na conduta do responsável e
a inexistência de irregularidade grave nas contas;
§ 3º comprovados esses requisitos e subsistindo o débito, em fase prévia, o Tribunal proferirá, mediante decisão preliminar, deliberação de rejeição das alegações de
defesa e dará ciência ao responsável para que, em novo
e improrrogável prazo de trinta dias, recolha a importância devida.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, reconhecida a
www.tce.es.gov.br

boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, se
não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
Art. 407.Na apreciação do recurso, reconhecida a boa-fé
do responsável ou do interessado e não havendo irregularidade grave nas contas, o Tribunal dará ciência ao recorrente para que, no prazo de trinta dias, recolha a importância devida atualizada monetariamente.
Parágrafo único. Efetuado o recolhimento tempestivo do
débito, o Tribunal dará provimento ao recurso e julgará
as contas regulares com ressalva, dando quitação ao responsável.
No entanto, no caso em análise, além da recorrente não
ter demonstrado a sua boa-fé (e a mesma não pode ser
presumida), não houve a liquidação tempestiva do débito e a irregularidade tem natureza grave, o que afasta a
possibilidade de saneamento do processo ou de que as
contas sejam julgadas regulares com ressalvas.
Assim, pelas razões acima expostas, inaplicável seria o
artigo 407, da Resolução nº 261, de 4 de junho de 2013 –
Regimento Interno desta Corte de Contas.
Nesse contexto, opina-se pela manutenção da irregularidade referente ao pagamento de revisão geral anual com
indevido efeito retroativo.
Diante de todo o exposto, entendo pela imutabilidade
do acórdão recorrido.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente 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.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 CONHECER do recurso por conter todos os requisitos
de admissibilidade exigidos à espécie;
1.2 AFASTAR a preliminar de ilegitimidade passiva, haja
vista a competência desta Corte de Contas para imputar
responsabilidade àquele que haja contribuído ou se beneﬁciado com o dano causado ao erário;
1.3 NEGAR PROVIMENTO, no mérito, nos termos acima delineados, mantendo-se integralmente as o teor do
acórdão recorrido – Acórdão TC 0651/2016 ;

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

ACÓRDÃO TC-1273/2018 – PLENÁRIO

1.4 NOTIFICAR a responsável, sra. Terezinha Vizzoni Mezadri, da decisão que vier a ser proferida;

Processos: 09530/2016-4, 09725/2016-9, 09537/20166, 09536/2016-1, 09532/2016-3, 09531/2016-9,
09529/2016-1, 02742/2013-5

1.5 ARQUIVAR os autos após os trâmites de estilo.

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

2. Unânime.

UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta

3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.

Interessado: EDSON VANDO SOUZA, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD,
DALVA DA MATTA IGREJA, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI,
CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, JOSE MARIA ROVETTA, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS,
CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, JUAREZ BEZERRA LEITE

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Recorrente: VALBER JOSE SALARINI

4. Especiﬁcação do quórum:

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO – ARQUIVAR.
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. Valber José Salarini, na qualidade de vereador do Município de Anchieta, em face do ACÓRDÃO TC-651/2016
- Plenário, constante do Processo TC – 2742/2013 (ﬂs.
491/499), que julgou irregular a Prestação de Contas da
Câmara Municipal de Anchieta, relativa ao exercício de
2012, de sua responsalidade e também de responsabilidade dos vereadores Srs. Carlos Waldir Mulinari de Souza, Geovane Meneguelle L. dos Santos, Jocelém Gonçalves de Jesus, José Maria Rovetta, Terezinha VizzoniMezadri, Valber José Salarini, Cleber Oliveira da Silva (revel),
Marcus Vinicius Doerlinger Assad, Edson Vando Souza
(revel) e Juarez Bezerra Leite, em face da irregularidade
disposta no item 2.3 do voto do Relator, pelas razões ali
expendidas, sem imputação de multa, em razão da competência de autorização dos pagamentos ser da Chefe do
Poder Legislativo Municipal.
Referido Acórdão imputou ao recorrente, em solidariedade à Presidente da Câmara Municipal e a outros nove vereadores, o ressarcimento ao erário do valor de R$
19.408,86 (dezenove mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e seis centavos), equivalentes a 8.592,17 VRTE, relativos à irregularidade e os respectivos valores constantes do item 2.1 do voto do Relator (Pagamento de Revisão Geral Anual com indevido Efeito Retroativo).
Adoto como parte do meu voto a rica análise consignada
na Instrução Técnica de Recurso – ITR 0323/2017-1, elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Recursos
- SecexRecursos, que contou com anuência do Ministério
Público Especial de Contas, no Parecer 6470/2017-3, da
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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lavra do Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva:
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 que, de acordo com o despacho da Secretaria Geral das Sessões –
SGS, de ﬂ. 16, a notiﬁcação do Acórdão TC – 651/2016
foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 29/08/2016, considerando-se publicada em
30/08/2016, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c
art. 5º da Resolução TC nº 262/2013. Interposto o Recurso de Reconsideração em 20/09/2016, tem-se o mesmo
como tempestivo, nos termos do art. 405, §2º, do Regimento Interno do TCEES.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Em sede preliminar, a recorrente reitera sua alegação
de ilegitimidade para ﬁgurar no polo passivo processual,
tendo em vista que o Plenário, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, rejeitou tal preliminar, assim se manifestando:
Assim sendo, entendo que houve aproveitamento econômico auferido individualmente, resultante do pagamento pela Câmara Municipal, dos valores decorrentes
do pagamento irregular do 13º subsídio, caracterizando
hipóteses conﬁguradoras de dano ao erário que, por si
só, independentemente de dolo ou culpa, geraria o dever de indenização ou de ressarcimento dos valores auferidos indevidamente, matéria a ser apreciada no mérito.
Por estas razões, entendo que a ilegitimidade passiva ad

causam suscitada não se mantém, em face das razões
antes expendidas, motivo pelo qual acompanho o posicionamento da área técnica e do Parquet de Contas e
deixo de acolher a preliminar suscitada.
Alega a recorrente que tal decisão está em descompasso
com a regra prevista no artigo 81 da Lei Complementar
nº 621/2013, bem como em colisão com outros posicionamentos deste Tribunal de Contas.
Entende que a Lei Complementar nº 621/2013 traz um
rol de autoridades que podem responder por prejuízos
causados ao erário e que, na condição de simples vereador, não exerceu qualquer função de administrador, ordenador de despesa, responsável por dinheiro ou dirigente de entidade.
Ademais, informa que, em caso similar a esse, envolvendo servidores da própria Câmara Municipal de Anchieta,
a área técnica do TCEES opinou por excluir de responsabilização os funcionários que supostamente receberam
benefício indevido – gratiﬁcação de estabilidade ﬁnanceira – fruto da aprovação da Lei Municipal nº 743/2011
(Processo TC – 7343/2013). Sendo assim, para que não
haja dois pesos e duas medidas, o mesmo entendimento
deve ser aplicado ao presente processo.
A questão foi muito bem analisada pela Instrução Técnica Conclusiva nº 1301/2015, de ﬂs. 335/383, cujos trechos são reproduzidos abaixo:
[...]
No artigo 70 da Constituição Estadual consta que a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos seus Poderes constituídos, quanto aos aspectos de legalidade, legiwww.tce.es.gov.br

timidade e economicidade, aplicação das subvenções e
renúncias de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e Câmara Municipais, nas suas respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada um dos Poderes.
Esse dispositivo constitucional, em seu parágrafo único, consagra também o dever de prestação de contas de
qualquer pessoa física, jurídica ou entidade pública que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou
os Municípios respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária.
O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou
da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, segundo dispõe o art. 71 da
Constituição Estadual.
No mesmo artigo, no âmbito da competência do Tribunal
de Contas do Estado inclui-se a de julgar as contas de administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelos Poderes Públicos Estadual e Municipal e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
O inciso IV do artigo 1º, o inciso II do artigo 5º, o inciso I
do artigo 57 e o inciso II do artigo 87, todos da Lei Complementar 621/2012 assim dispõem:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na
forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete:
[...]
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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IV - julgar as contas dos administradores e 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;
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
[...]
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário;
Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator: I
- deﬁnir a responsabilidade individual ou solidária pelo
ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano;
Art. 87. Veriﬁcada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator:
[...]
II - deﬁnir a responsabilidade solidária do agente público que praticou ou atestou ato irregular, e do terceiro
que, como contratante ou parte interessada na prática
do mesmo ato, de qualquer modo, haja concorrido para
o cometimento do dano apurado;
Vê-se, portanto, que a Constituição Estadual outorgou
ao Tribunal de Contas competência para imputar responsabilidade, prevendo a aplicação de sanções aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, entre as quais multa proporcional ao dano causado ao Erário.
O dever constitucional de prestar contas tem como co-

rolário que todo recurso público deve estar formalmente sob a responsabilidade de um agente. A ocorrência
de irregularidade de gestão ou de dano a determinado
bem, dinheiro ou valor estatal sinaliza para a responsabilização do agente a quem cabia a sua guarda, gestão
ou aplicação.
Ao exercer a sua competência constitucional privativa de
julgar as contas dos administradores públicos, o Tribunal
de Contas formula juízo acerca da gestão dos responsáveis por bens e valores públicos, podendo condenar em
débito e aplicar, àqueles que praticaram irregularidades,
sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos
que encontram paralelo na esfera penal.
Ademais, a obrigação de reparar o dano decorrente da
prática de ato ilícito está expressamente prevista no Código Civil Brasileiro, consoante se observa das normas
abaixo transcritas:
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. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu ﬁm econômico ou social, pela boa-fé
ou pelos bons costumes.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, ﬁca obrigado a repará-lo. Parágrafo
único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especíﬁcos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.
www.tce.es.gov.br

Portanto, é cabível a apuração por esta Corte de Contas, da eventual responsabilidade proporcional e solidária dos Edis que se beneﬁciaram com o recebimento do
13º salário pago de forma irregular, em confronto à legislação.
A responsabilidade civil pelo evento danoso dos demais
agentes decorre do aproveitamento econômico auferido individualmente, hipótese conﬁguradora de dano ao
erário que, por si só, independentemente de dolo ou culpa, gera o dever de indenização ou de ressarcimento dos
valores auferidos indevidamente, dada a vedação legal
do enriquecimento sem causa.
Vê-se, portanto, que a preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar, haja vista a competência desta Corte de Contas para imputar responsabilidade àquele que haja contribuído ou se beneﬁciado com o dano
causado ao Erário. Assim, opina-se pelo afastamento da
preliminar.
Corroborando com a ITC 1301/2015, entende-se que,
embora ao vereador não esteja sendo imputada nenhuma responsabilidade pela ordenação de despesa inquinada de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas averiguar e apurar a ocorrência de prejuízo ao erário, buscando a devolução de valores percebidos em desconformidade aos ditames legais.
Ademais, cumpre registrar que esta Corte de Contas desde meados de 2010, adota como matriz de responsabilidade todos aqueles que praticaram o ato que possa resultar em prática de conduta negligente ou prejuízo.
Quanto ao Processo TC – 7343/2013, envolvendo servidores da Câmara, há que se ressaltar que o fato da área
técnica ter se manifestação em Instrução Técnica Inicial
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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acerca de determinada matéria não signiﬁca que o entendimento ali ﬁrmado será, ao ﬁnal, acolhido pelo Plenário, passando a reger as demais decisões desta Corte de Contas. São os Pareceres em Consulta deste TCEES que têm caráter normativo vinculante, e não os Acórdãos ou as manifestações técnicas externadas com base
nas especiﬁcidades ou particularidades das inúmeras situações trazidas à análise do Tribunal.

constitucional.

Nesse sentido, entende-se pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente.

Quanto aos valores apurados, aﬁrma que, diferente do
constatado na decisão do Tribunal, os vereadores recebiam em 2012, a partir de fevereiro, o valor de R$
4.372,12. Portanto, os parlamentares não receberam valor de subsídio superior, mas sim valor inferior equivalente a R$ 257,95 (R$ 4.630,05 – R$ 4.372,10). Assim,
ao invés de ser condenado ao ressarcimento, deveria ter
seu direito de recebimento da diferença de R$ 2.837,45,
acrescida de correção monetária.

DO MÉRITO
Pagamento de revisão geral anual com indevido efeito retroativo
Base Legal: infringência art. 29, inciso VI, da Constituição da República de 1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 1/1992.
O Plenário, nos termos do voto do Relator que adotou
como razões de decidir a manifestação da área técnica
e do douto representante do Parquet de Contas, manteve a presente irregularidade, bem como o ressarcimento
ao erário dos valores pagos indevidamente, por entender indevida e ilegal a concessão de revisão geral anual retroativa.
O recorrente, reiterando suas justiﬁcativas anteriores,
alega, em síntese, que a revisão geral anual é um direito concedido pela Constituição Federal e que os reajustes estão em consonância com as Leis Municipais nº
543/2009, 593/2010, 679/2011 e 765/2012.
Frisa que o reajuste foi concedido anualmente por ser
um direito constitucional, porém, em alguns exercícios,
os vereadores de Anchieta não usufruíram da elevação
de seus subsídios, em decorrência da aplicação do teto

Aﬁrma, também, que se trata de reposição de perdas salariais, o que conﬁgura aumento impróprio. Argumenta
que, quanto à remuneração por subsídio, cabe ao Executivo à iniciativa do projeto de Lei, informando que a Lei
Municipal ﬁxadora do subsídio (Lei nº 529/2008) e as sucedâneas que concederam os reajustes de vencimento e
subsídios para os exercícios de 2009 a 2012.

Por ﬁm, sob o argumento de que com o advento da Lei
da Ficha Limpa as decisões dos Tribunais de Contas ganharam maior relevância, ante o agravamento de suas
consequências, requer, independentemente de condenação em sanção (multa ou ressarcimento), o reconhecimento de sua boa-fé.
Concorda-se com o recorrente quando alega que a revisão geral anual é um direito estabelecido constitucionalmente. Ocorre que tal direito não autoriza que revisões
não usufruídas sejam posteriormente aplicadas de forma a burlar o teto constitucional de subsídio dos vereadores. Tal conduta é vedada, principalmente, pelos princípios da legalidade e da moralidade.
A remuneração dos Vereadores para a legislatura
2009/2012 foi ﬁxada pela Lei Municipal nº 529/2008, eswww.tce.es.gov.br

tabelecendo o subsídio mensal para cada vereador de R$
3.715,00 (valor referente a 30% dos subsídios dos deputados estaduais vigente à época).
As Leis Estaduais 593/10, 679/11 e 765/12 determinaram a revisão geral anual dos vencimentos dos agentes
públicos, administrativos ou políticos do município de
Anchieta nos percentuais de 4,31%, 5,79% e 6,65% respectivamente.
Como o teto constitucional em 2010 era de R$ 3.715,00,
os subsídios pagos naquele exercício, mesmo autorizados pela Lei nº 593/10, não puderam ser concedidos,
cumprindo-se a previsão do art. 29, VI, da Constituição
Federal.
Em 2011, o teto constitucional dos Vereadores passou
a ser outro, pelo advento da Lei Estadual que ﬁxou novo subsídio para os Deputados Estaduais. No entanto, a
despeito de tal mudança somente ter ocorrido a partir
de 2011, foram pagos a Vereadores subsídios contemplando, além do reajuste de 5,79% referente a 2011, o
reajuste de 4,31% pertinente ao exercício de 2010.
Da mesma forma ocorreu em 2012, quando Vereadores
receberam, em janeiro, subsídios contemplando reajustes de 4,31% e 5,79%, relativos a 2010 e 2011 e, de fevereiro a dezembro, subsídios contemplando cumulativamente reajustes de 4,31%, 5,79% e 6,65%, pertinentes a
2010, 2011 e 2012 respectivamente.
Ocorre que, como somente em 2011 o teto constitucional foi majorado pelo novo subsídio dos deputados estaduais, apenas a partir de 2011 os subsídios dos Vereadores poderiam ser reajustados pelo índice da revisão geral
anual, de forma que a aplicação do percentual de 4,31%,
pertinente a 2010, é indevida.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Assim, segundo a Instrução Técnica Inicial, correto teria
sido, para efeito de reposição das perdas inﬂacionárias
dos subsídios dos vereadores, somente o a percentual
de 5,79% da revisão geral de 2011, e de 6,65% de 2012,
o que elevaria o subsídio para R$ 3.930,10 em janeiro/12
e para R$ 4.191,45 de fevereiro a dezembro/12.
Corroborando com a área técnica, entende-se que o limite aplicado deve ser aquele auferido na data da ocorrência do fato concreto. Tanto é fato que o Poder Legislativo deixou de conceder, em 2010, a revisão dos subsídios
dos Vereadores pela única razão do valor auferido pelos
mesmos, à época, já ter atingido o teto permitido pelo
art. 29, VI, da Constituição Federal.
Assim sendo, reitera-se o entendimento de que a aplicação retroativa da revisão geral anual, nos moldes desejados pelo recorrente, importaria, na prática, em burla ao
teto constitucional de subsídio dos vereadores. Ou seja:
a recomposição anual só é possível se observados os tetos remuneratórios aplicáveis.
Quanto ao pedido de reconhecimento da boa-fé, esclarece-se que a atual legislação do TCEES prevê a possibilidade, em caso de processos de contas, de julgamento
pela regularidade com ressalva nos seguintes dispositivos do Regimento Interno:
Seção V
Das Decisões em Tomada ou Prestação de Contas
Art. 157. Na fase de instrução, veriﬁcada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal: [...]
§2º na oportunidade de resposta à citação, será examinada a ocorrência de boa-fé na conduta do responsável e
a inexistência de irregularidade grave nas contas;
§ 3º comprovados esses requisitos e subsistindo o débi-

to, em fase prévia, o Tribunal proferirá, mediante decisão preliminar, deliberação de rejeição das alegações de
defesa e dará ciência ao responsável para que, em novo
e improrrogável prazo de trinta dias, recolha a importância devida.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, reconhecida a
boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, se
não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
Art. 407.Na apreciação do recurso, reconhecida a boa-fé
do responsável ou do interessado e não havendo irregularidade grave nas contas, o Tribunal dará ciência ao recorrente para que, no prazo de trinta dias, recolha a importância devida atualizada monetariamente.

Diante de todo o exposto, entendo pela imutabilidade
do acórdão recorrido.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente 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.
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 do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1 CONHECER do recurso por conter todos os requisitos
de admissibilidade exigidos à espécie;

Parágrafo único. Efetuado o recolhimento tempestivo do
débito, o Tribunal dará provimento ao recurso e julgará
as contas regulares com ressalva, dando quitação ao responsável.

1.2 AFASTAR a preliminar de ilegitimidade passiva, haja
vista a competência desta Corte de Contas para imputar
responsabilidade àquele que haja contribuído ou se beneﬁciado com o dano causado ao erário;

No entanto, no caso em análise, além do recorrente não
ter demonstrado a sua boa-fé (e a mesma não pode ser
presumida), não houve a liquidação tempestiva do débito e a irregularidade tem natureza grave, o que afasta a
possibilidade de saneamento do processo ou de que as
contas sejam julgadas regulares com ressalvas.

1.3 NEGAR PROVIMENTO, no mérito, nos termos acima delineados, mantendo-se integralmente as o teor do
acórdão recorrido – Acórdão TC 0651/2016 ;

Assim, pelas razões acima expostas, inaplicável seria o
artigo 407, da Resolução nº 261, de 4 de junho de 2013 –
Regimento Interno desta Corte de Contas.
Nesse contexto, entende-se pela manutenção da irregularidade referente ao pagamento de revisão geral anual
com indevido efeito retroativo.
www.tce.es.gov.br

1.4 NOTIFICAR a responsável, Sr. Valber José Salarini, da
decisão que vier a ser proferida;
1.5 ARQUIVAR os autos após os trâmites de estilo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-preSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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sidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.

VALBER JOSE SALARINI, CARLOS WALDIR MULINARI DE
SOUZA, JOSE MARIA ROVETTA, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, JUAREZ BEZERRA LEITE

lativos à irregularidade e os respectivos valores constantes do item 2.1 do voto do Relator (Pagamento de Revisão Geral Anual com indevido Efeito Retroativo).

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Recorrente: GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS
SANTOS

Adoto como parte do meu voto a rica análise consignada
na Instrução Técnica de Recurso – ITR 0324/2017-1, elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Recursos
- SecexRecursos, que contou com anuência do Ministério
Público Especial de Contas, no Parecer 6471/2017-8, da
lavra do Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva:

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1274/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09531/2016-9, 09725/2016-9, 09537/20166, 09536/2016-1, 09532/2016-3, 09530/2016-4,
09529/2016-1, 02742/2013-5
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: EDSON VANDO SOUZA, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD,
DALVA DA MATTA IGREJA, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI,

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. Geovane Meneguelle L. dos Santos, na qualidade de
vereador do Município de Anchieta, em face do ACÓRDÃO TC-651/2016 - Plenário, constante do Processo TC –
2742/2013 (ﬂs. 491/499), que julgou irregular a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Anchieta, relativa
ao exercício de 2012, de sua responsalidade e também
de responsabilidade dos vereadores Srs. Valber José Salarini, Carlos Waldir Mulinari de Souza, Jocelém Gonçalves de Jesus, José Maria Rovetta, Terezinha Vizzoni Mezadri, Cleber Oliveira da Silva (revel), Marcus Vinicius Doerlinger Assad, Edson Vando Souza (revel) e Juarez Bezerra Leite, em face da irregularidade disposta no item
2.3 do voto do Relator, pelas razões ali expendidas, sem
imputação de multa, em razão da competência de autorização dos pagamentos ser da Chefe do Poder Legislativo Municipal.
Referido Acórdão imputou ao recorrente, em solidariedade à Presidente da Câmara Municipal e a outros nove vereadores, o ressarcimento ao erário do valor de R$
19.408,86 (dezenove mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e seis centavos), equivalentes a 8.592,17 VRTE, rewww.tce.es.gov.br

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 que, de acordo com o despacho da Secretaria Geral das Sessões –
SGS, de ﬂ. 16, a notiﬁcação do Acórdão TC – 651/2016
foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 29/08/2016, considerando-se publicada em
30/08/2016, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c
art. 5º da Resolução TC nº 262/2013. Interposto o Recurso de Reconsideração em 20/09/2016, tem-se o mesmo
como tempestivo, nos termos do art. 405, §2º, do Regimento Interno do TCEES.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Em sede preliminar, o recorrente reitera sua alegação
de ilegitimidade para ﬁgurar no polo passivo processual,
tendo em vista que o Plenário, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, rejeitou tal preliminar, assim se manifestando:
Assim sendo, entendo que houve aproveitamento econômico auferido individualmente, resultante do pagaSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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mento pela Câmara Municipal, dos valores decorrentes
do pagamento irregular do 13º subsídio, caracterizando
hipóteses conﬁguradoras de dano ao erário que, por si
só, independentemente de dolo ou culpa, geraria o dever de indenização ou de ressarcimento dos valores auferidos indevidamente, matéria a ser apreciada no mérito.
Por estas razões, entendo que a ilegitimidade passiva ad
causam suscitada não se mantém, em face das razões
antes expendidas, motivo pelo qual acompanho o posicionamento da área técnica e do Parquet de Contas e
deixo de acolher a preliminar suscitada.
Alega o recorrente que tal decisão está em descompasso
com a regra prevista no artigo 81 da Lei Complementar
nº 621/2013, bem como em colisão com outros posicionamentos deste Tribunal de Contas.
Entende que a Lei Complementar nº 621/2013 traz um
rol de autoridades que podem responder por prejuízos
causados ao erário e que, na condição de simples vereador, não exerceu qualquer função de administrador, ordenador de despesa, responsável por dinheiro ou dirigente de entidade.
Ademais, informa que, em caso similar a esse, envolvendo servidores da própria Câmara Municipal de Anchieta,
a área técnica do TCEES opinou por excluir de responsabilização os funcionários que supostamente receberam
benefício indevido – gratiﬁcação de estabilidade ﬁnanceira – fruto da aprovação da Lei Municipal nº 743/2011
(Processo TC – 7343/2013). Sendo assim, para que não
haja dois pesos e duas medidas, o mesmo entendimento
deve ser aplicado ao presente processo.
A questão foi muito bem analisada pela Instrução Técni-

ca Conclusiva nº 1301/2015, de ﬂs. 335/383, cujos trechos são reproduzidos abaixo:
[...]
No artigo 70 da Constituição Estadual consta que a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos seus Poderes constituídos, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e
renúncias de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e Câmara Municipais, nas suas respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada um dos Poderes.
Esse dispositivo constitucional, em seu parágrafo único, consagra também o dever de prestação de contas de
qualquer pessoa física, jurídica ou entidade pública que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou
os Municípios respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária.
O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou
da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, segundo dispõe o art. 71 da
Constituição Estadual.
No mesmo artigo, no âmbito da competência do Tribunal
de Contas do Estado inclui-se a de julgar as contas de administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelos Poderes Públicos Estadual e Municipal e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
www.tce.es.gov.br

O inciso IV do artigo 1º, o inciso II do artigo 5º, o inciso I
do artigo 57 e o inciso II do artigo 87, todos da Lei Complementar 621/2012 assim dispõem:
rt. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
órgão de controle externo do Estado e dos Municípios,
nos termos da Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete:
[...]
IV - julgar as contas dos administradores e 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;
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
[...]
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário;
Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator: I
- deﬁnir a responsabilidade individual ou solidária pelo
ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano;
Art. 87. Veriﬁcada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator:
[...]
II - deﬁnir a responsabilidade solidária do agente público que praticou ou atestou ato irregular, e do terceiro
que, como contratante ou parte interessada na prática
do mesmo ato, de qualquer modo, haja concorrido para
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018

80

ATOS DO PLENÁRIO

o cometimento do dano apurado;

ou pelos bons costumes.

dade aos ditames legais.

Vê-se, portanto, que a Constituição Estadual outorgou
ao Tribunal de Contas competência para imputar responsabilidade, prevendo a aplicação de sanções aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, entre as quais multa proporcional ao dano causado ao Erário.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, ﬁca obrigado a repará-lo. Parágrafo
único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especíﬁcos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.

Ademais, cumpre registrar que esta Corte de Contas desde meados de 2010, adota como matriz de responsabilidade todos aqueles que praticaram o ato que possa resultar em prática de conduta negligente ou prejuízo.

O dever constitucional de prestar contas tem como corolário que todo recurso público deve estar formalmente sob a responsabilidade de um agente. A ocorrência
de irregularidade de gestão ou de dano a determinado
bem, dinheiro ou valor estatal sinaliza para a responsabilização do agente a quem cabia a sua guarda, gestão
ou aplicação.
Ao exercer a sua competência constitucional privativa de
julgar as contas dos administradores públicos, o Tribunal
de Contas formula juízo acerca da gestão dos responsáveis por bens e valores públicos, podendo condenar em
débito e aplicar, àqueles que praticaram irregularidades,
sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos
que encontram paralelo na esfera penal.
Ademais, a obrigação de reparar o dano decorrente da
prática de ato ilícito está expressamente prevista no Código Civil Brasileiro, consoante se observa das normas
abaixo transcritas:
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. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu ﬁm econômico ou social, pela boa-fé

Portanto, é cabível a apuração por esta Corte de Contas, da eventual responsabilidade proporcional e solidária dos Edis que se beneﬁciaram com o recebimento do
13º salário pago de forma irregular, em confronto à legislação.
A responsabilidade civil pelo evento danoso dos demais
agentes decorre do aproveitamento econômico auferido individualmente, hipótese conﬁguradora de dano ao
erário que, por si só, independentemente de dolo ou culpa, gera o dever de indenização ou de ressarcimento dos
valores auferidos indevidamente, dada a vedação legal
do enriquecimento sem causa.
Vê-se, portanto, que a preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar, haja vista a competência desta Corte de Contas para imputar responsabilidade àquele que haja contribuído ou se beneﬁciado com o dano
causado ao Erário. Assim, opina-se pelo afastamento da
preliminar.
Corroborando com a ITC 1301/2015, entende-se que,
embora ao vereador não esteja sendo imputada nenhuma responsabilidade pela ordenação de despesa inquinada de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas averiguar e apurar a ocorrência de prejuízo ao erário, buscando a devolução de valores percebidos em desconformiwww.tce.es.gov.br

Quanto ao Processo TC – 7343/2013, envolvendo servidores da Câmara, há que se ressaltar que o fato da área
técnica ter se manifestação em Instrução Técnica Inicial
acerca de determinada matéria não signiﬁca que o entendimento ali ﬁrmado será, ao ﬁnal, acolhido pelo Plenário, passando a reger as demais decisões desta Corte de Contas. São os Pareceres em Consulta deste TCEES que têm caráter normativo vinculante, e não os Acórdãos ou as manifestações técnicas externadas com base
nas especiﬁcidades ou particularidades das inúmeras situações trazidas à análise do Tribunal.
Nesse sentido, entende-se pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.
DO MÉRITO
Pagamento de revisão geral anual com indevido efeito retroativo
Base Legal: infringência art. 29, inciso VI, da Constituição da República de 1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 1/1992.
O Plenário, nos termos do voto do Relator que adotou
como razões de decidir a manifestação da área técnica
e do douto representante do Parquet de Contas, manteve a presente irregularidade, bem como o ressarcimento
ao erário dos valores pagos indevidamente, por entender indevida e ilegal a concessão de revisão geral anual retroativa.
O recorrente, reiterando suas justiﬁcativas anteriores,
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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alega, em síntese, que a revisão geral anual é um direito concedido pela Constituição Federal e que os reajustes estão em consonância com as Leis Municipais nº
543/2009, 593/2010, 679/2011 e 765/2012.
Frisa que o reajuste foi concedido anualmente por ser
um direito constitucional, porém, em alguns exercícios,
os vereadores de Anchieta não usufruíram da elevação
de seus subsídios, em decorrência da aplicação do teto
constitucional.
Aﬁrma, também, que se trata de reposição de perdas salariais, o que conﬁgura aumento impróprio. Argumenta
que, quanto à remuneração por subsídio, cabe ao Executivo à iniciativa do projeto de Lei, informando que a Lei
Municipal ﬁxadora do subsídio (Lei nº 529/2008) e as sucedâneas que concederam os reajustes de vencimento e
subsídios para os exercícios de 2009 a 2012.
Quanto aos valores apurados, aﬁrma que, diferente do
constatado na decisão do Tribunal, os vereadores recebiam em 2012, a partir de fevereiro, o valor de R$
4.372,12. Portanto, os parlamentares não receberam valor de subsídio superior, mas sim valor inferior equivalente a R$ 257,95 (R$ 4.630,05 – R$ 4.372,10). Assim,
ao invés de ser condenado ao ressarcimento, deveria ter
seu direito de recebimento da diferença de R$ 2.837,45,
acrescida de correção monetária.
Por ﬁm, sob o argumento de que com o advento da Lei
da Ficha Limpa as decisões dos Tribunais de Contas ganharam maior relevância, ante o agravamento de suas
consequências, requer, independentemente de condenação em sanção (multa ou ressarcimento), o reconhecimento de sua boa-fé.
Concorda-se com o recorrente quando alega que a revi-

são geral anual é um direito estabelecido constitucionalmente. Ocorre que tal direito não autoriza que revisões
não usufruídas sejam posteriormente aplicadas de forma a burlar o teto constitucional de subsídio dos vereadores. Tal conduta é vedada, principalmente, pelos princípios da legalidade e da moralidade.
A remuneração dos Vereadores para a legislatura
2009/2012 foi ﬁxada pela Lei Municipal nº 529/2008, estabelecendo o subsídio mensal para cada vereador de R$
3.715,00 (valor referente a 30% dos subsídios dos deputados estaduais vigente à época).
As Leis Estaduais 593/10, 679/11 e 765/12 determinaram a revisão geral anual dos vencimentos dos agentes
públicos, administrativos ou políticos do município de
Anchieta nos percentuais de 4,31%, 5,79% e 6,65% respectivamente.
Como o teto constitucional em 2010 era de R$ 3.715,00,
os subsídios pagos naquele exercício, mesmo autorizados pela Lei nº 593/10, não puderam ser concedidos,
cumprindo-se a previsão do art. 29, VI, da Constituição
Federal.
Em 2011, o teto constitucional dos Vereadores passou
a ser outro, pelo advento da Lei Estadual que ﬁxou novo subsídio para os Deputados Estaduais. No entanto, a
despeito de tal mudança somente ter ocorrido a partir
de 2011, foram pagos a Vereadores subsídios contemplando, além do reajuste de 5,79% referente a 2011, o
reajuste de 4,31% pertinente ao exercício de 2010.
Da mesma forma ocorreu em 2012, quando Vereadores
receberam, em janeiro, subsídios contemplando reajustes de 4,31% e 5,79%, relativos a 2010 e 2011 e, de fevereiro a dezembro, subsídios contemplando cumulativawww.tce.es.gov.br

mente reajustes de 4,31%, 5,79% e 6,65%, pertinentes a
2010, 2011 e 2012 respectivamente.
Ocorre que, como somente em 2011 o teto constitucional foi majorado pelo novo subsídio dos deputados estaduais, apenas a partir de 2011 os subsídios dos Vereadores poderiam ser reajustados pelo índice da revisão geral
anual, de forma que a aplicação do percentual de 4,31%,
pertinente a 2010, é indevida.
Assim, segundo a Instrução Técnica Inicial, correto teria
sido, para efeito de reposição das perdas inﬂacionárias
dos subsídios dos vereadores, somente o a percentual
de 5,79% da revisão geral de 2011, e de 6,65% de 2012,
o que elevaria o subsídio para R$ 3.930,10 em janeiro/12
e para R$ 4.191,45 de fevereiro a dezembro/12.
Corroborando com a área técnica, entende-se que o limite aplicado deve ser aquele auferido na data da ocorrência do fato concreto. Tanto é fato que o Poder Legislativo deixou de conceder, em 2010, a revisão dos subsídios
dos Vereadores pela única razão do valor auferido pelos
mesmos, à época, já ter atingido o teto permitido pelo
art. 29, VI, da Constituição Federal.
Assim sendo, reitera-se o entendimento de que a aplicação retroativa da revisão geral anual, nos moldes desejados pelo recorrente, importaria, na prática, em burla ao
teto constitucional de subsídio dos vereadores. Ou seja:
a recomposição anual só é possível se observados os tetos remuneratórios aplicáveis.
Quanto ao pedido de reconhecimento da boa-fé, esclarece-se que a atual legislação do TCEES prevê a possibilidade, em caso de processos de contas, de julgamento
pela regularidade com ressalva nos seguintes dispositivos do Regimento Interno:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018

82

ATOS DO PLENÁRIO

Seção V
Das Decisões em Tomada ou Prestação de Contas
Art. 157. Na fase de instrução, veriﬁcada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal: [...]
§2º na oportunidade de resposta à citação, será examinada a ocorrência de boa-fé na conduta do responsável e
a inexistência de irregularidade grave nas contas;
§ 3º comprovados esses requisitos e subsistindo o débito, em fase prévia, o Tribunal proferirá, mediante decisão preliminar, deliberação de rejeição das alegações de
defesa e dará ciência ao responsável para que, em novo
e improrrogável prazo de trinta dias, recolha a importância devida.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, reconhecida a
boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, se
não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
Art. 407.Na apreciação do recurso, reconhecida a boa-fé
do responsável ou do interessado e não havendo irregularidade grave nas contas, o Tribunal dará ciência ao recorrente para que, no prazo de trinta dias, recolha a importância devida atualizada monetariamente.

possibilidade de saneamento do processo ou de que as
contas sejam julgadas regulares com ressalvas.

L. dos Santos, da decisão que vier a ser proferida;

Assim, pelas razões acima expostas, inaplicável seria o
artigo 407, da Resolução nº 261, de 4 de junho de 2013 –
Regimento Interno desta Corte de Contas.

2. Unânime.

Nesse contexto, entende-se pela manutenção da irregularidade referente ao pagamento de revisão geral anual
com indevido efeito retroativo.
Diante de todo o exposto, entendo pela imutabilidade
do acórdão recorrido.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente 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.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 CONHECER do recurso por conter todos os requisitos
de admissibilidade exigidos à espécie;

Parágrafo único. Efetuado o recolhimento tempestivo do
débito, o Tribunal dará provimento ao recurso e julgará
as contas regulares com ressalva, dando quitação ao responsável.

1.2 AFASTAR a preliminar de ilegitimidade passiva, haja
vista a competência desta Corte de Contas para imputar
responsabilidade àquele que haja contribuído ou se beneﬁciado com o dano causado ao erário;

No entanto, no caso em análise, além do recorrente não
ter demonstrado a sua boa-fé (e a mesma não pode ser
presumida), não houve a liquidação tempestiva do débito e a irregularidade tem natureza grave, o que afasta a

1.3 NEGAR PROVIMENTO, no mérito, nos termos acima delineados, mantendo-se integralmente as o teor do
acórdão recorrido – Acórdão TC 0651/2016 ;
1.4 NOTIFICAR o responsável, sr. Geovane Meneguelle
www.tce.es.gov.br

1.5 ARQUIVAR os autos após os trâmites de estilo.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1275/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09532/2016-3, 09725/2016-9, 09537/20166, 09536/2016-1, 09531/2016-9, 09530/2016-4,
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09529/2016-1, 02742/2013-5
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: EDSON VANDO SOUZA, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD,
DALVA DA MATTA IGREJA, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI,VALBER JOSE SALARINI, CARLOS WALDIR MULINARI
DE SOUZA, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, JUAREZ BEZERRA LEITE
Recorrente: JOSE MARIA ROVETTA
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. José Maria Rovetta, na qualidade de vereador do Município de Anchieta, em face do ACÓRDÃO TC-651/2016
- Plenário, constante do Processo TC – 2742/2013 (ﬂs.
491/499), que julgou irregular a Prestação de Contas
da Câmara Municipal de Anchieta, relativa ao exercício
de 2012, de sua responsalidade e também de responsabilidade dos vereadores Srs. Valber José Salarini, Carlos Waldir Mulinari de Souza, Jocelém Gonçalves de Jesus, Geovane Meneguelle L. dos Santos, Terezinha Vizzoni Mezadri, Cleber Oliveira da Silva (revel), Marcos Vinicius Doerlinger Assad, Edson Vando Souza (revel) e Juarez Bezerra Leite, em face da irregularidade disposta no
item 2.3 do voto do Relator, pelas razões ali expendidas,
sem imputação de multa, em razão da competência de

autorização dos pagamentos ser da Chefe do Poder Legislativo Municipal.

como tempestivo, nos termos do art. 405, §2º, do Regimento Interno do TCEES.

Referido Acórdão imputou ao recorrente, em solidariedade à Presidente da Câmara Municipal e a outros nove vereadores, o ressarcimento ao erário do valor de R$
19.408,86 (dezenove mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e seis centavos), equivalentes a 8.592,17 VRTE, relativos à irregularidade e os respectivos valores constantes do item 2.1 do voto do Relator (Pagamento de Revisão Geral Anual com indevido Efeito Retroativo, correspondente ao item 2.2 da ITC nº 1.301/2015, na forma do
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar nº 621/2012.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Adoto como parte do meu voto a rica análise consignada
na Instrução Técnica de Recurso – ITR 0325/2017-4, elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Recursos
- SecexRecursos, que contou com anuência do Ministério
Público Especial de Contas, no Parecer 6472/2017-2, da
lavra do Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva.
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 que, de acordo com o despacho da Secretaria Geral das Sessões –
SGS, de ﬂ. 16, a notiﬁcação do Acórdão TC – 651/2016
foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 29/08/2016, considerando-se publicada em
30/08/2016, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c
art. 5º da Resolução TC nº 262/2013. Interposto o Recurso de Reconsideração em 20/09/2016, tem-se o mesmo
www.tce.es.gov.br

Em sede preliminar, o recorrente reitera sua alegação
de ilegitimidade para ﬁgurar no polo passivo processual,
tendo em vista que o Plenário, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, rejeitou tal preliminar, assim se manifestando:
Assim sendo, entendo que houve aproveitamento econômico auferido individualmente, resultante do pagamento pela Câmara Municipal, dos valores decorrentes
do pagamento irregular do 13º subsídio, caracterizando
hipóteses conﬁguradoras de dano ao erário que, por si
só, independentemente de dolo ou culpa, geraria o dever de indenização ou de ressarcimento dos valores auferidos indevidamente, matéria a ser apreciada no mérito.
Por estas razões, entendo que a ilegitimidade passiva ad
causam suscitada não se mantém, em face das razões
antes expendidas, motivo pelo qual acompanho o posicionamento da área técnica e do Parquet de Contas e
deixo de acolher a preliminar suscitada.
Alega o recorrente que tal decisão está em descompasso
com a regra prevista no artigo 81 da Lei Complementar
nº 621/2013, bem como em colisão com outros posicionamentos deste Tribunal de Contas.
Entende que Lei Complementar nº 621/2013 traz um rol
de autoridades que podem responder por prejuízos causados ao erário e que, na condição de simples vereador,
não exerceu qualquer função de administrador, ordenador de despesa, responsável por dinheiro ou dirigente
de entidade.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Ademais, informa que, em caso similar a esse, envolvendo servidores da própria Câmara Municipal de Anchieta,
a área técnica do TCEES opinou por excluir de responsabilização os funcionários que supostamente receberam
benefício indevido – gratiﬁcação de estabilidade ﬁnanceira – fruto da aprovação da Lei Municipal nº 743/2011
(Processo TC – 7343/2013). Sendo assim, para que não
haja dois pesos e duas medidas, o mesmo entendimento
deve ser aplicado ao presente processo.
A questão foi muito bem analisada pela Instrução Técnica Conclusiva nº 1301/2015, de ﬂs. 335/383, cujos trechos são reproduzidos abaixo:
[...]
No artigo 70 da Constituição Estadual consta que a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos seus Poderes constituídos, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e
renúncias de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e Câmara Municipais, nas suas respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada um dos Poderes.
Esse dispositivo constitucional, em seu parágrafo único, consagra também o dever de prestação de contas de
qualquer pessoa física, jurídica ou entidade pública que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou
os Municípios respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária.
O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou
da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tri-

bunal de Contas do Estado, segundo dispõe o art. 71 da
Constituição Estadual.
No mesmo artigo, no âmbito da competência do Tribunal
de Contas do Estado inclui-se a de julgar as contas de administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelos Poderes Públicos Estadual e Municipal e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
O inciso IV do artigo 1º, o inciso II do artigo 5º, o inciso I
do artigo 57 e o inciso II do artigo 87, todos da Lei Complementar 621/2012 assim dispõem:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na
forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete:
[...]
IV - julgar as contas dos administradores e 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;
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
[...]
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário;
Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator: I
www.tce.es.gov.br

- deﬁnir a responsabilidade individual ou solidária pelo
ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano;
Art. 87. Veriﬁcada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator:
[...]
II - deﬁnir a responsabilidade solidária do agente público que praticou ou atestou ato irregular, e do terceiro
que, como contratante ou parte interessada na prática
do mesmo ato, de qualquer modo, haja concorrido para
o cometimento do dano apurado;
Vê-se, portanto, que a Constituição Estadual outorgou
ao Tribunal de Contas competência para imputar responsabilidade, prevendo a aplicação de sanções aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, entre as quais multa proporcional ao dano causado ao Erário.
O dever constitucional de prestar contas tem como corolário que todo recurso público deve estar formalmente sob a responsabilidade de um agente. A ocorrência
de irregularidade de gestão ou de dano a determinado
bem, dinheiro ou valor estatal sinaliza para a responsabilização do agente a quem cabia a sua guarda, gestão
ou aplicação.
Ao exercer a sua competência constitucional privativa de
julgar as contas dos administradores públicos, o Tribunal
de Contas formula juízo acerca da gestão dos responsáveis por bens e valores públicos, podendo condenar em
débito e aplicar, àqueles que praticaram irregularidades,
sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos
que encontram paralelo na esfera penal.
Ademais, a obrigação de reparar o dano decorrente da
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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prática de ato ilícito está expressamente prevista no Código Civil Brasileiro, consoante se observa das normas
abaixo transcritas:
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. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu ﬁm econômico ou social, pela boa-fé
ou pelos bons costumes.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, ﬁca obrigado a repará-lo. Parágrafo
único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especíﬁcos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.
Portanto, é cabível a apuração por esta Corte de Contas, da eventual responsabilidade proporcional e solidária dos Edis que se beneﬁciaram com o recebimento do
13º salário pago de forma irregular, em confronto à legislação.
A responsabilidade civil pelo evento danoso dos demais
agentes decorre do aproveitamento econômico auferido individualmente, hipótese conﬁguradora de dano ao
erário que, por si só, independentemente de dolo ou culpa, gera o dever de indenização ou de ressarcimento dos
valores auferidos indevidamente, dada a vedação legal
do enriquecimento sem causa.
Vê-se, portanto, que a preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar, haja vista a competência des-

ta Corte de Contas para imputar responsabilidade àquele que haja contribuído ou se beneﬁciado com o dano
causado ao Erário. Assim, opina-se pelo afastamento da
preliminar.
Corroborando com a ITC 1301/2015, entende-se que,
embora ao vereador não esteja sendo imputada nenhuma responsabilidade pela ordenação de despesa inquinada de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas averiguar e apurar a ocorrência de prejuízo ao erário, buscando a devolução de valores percebidos em desconformidade aos ditames legais.
Ademais, cumpre registrar que esta Corte de Contas desde meados de 2010, adota como matriz de responsabilidade todos aqueles que praticaram o ato que possa resultar em prática de conduta negligente ou prejuízo.
Quanto ao Processo TC – 7343/2013, envolvendo servidores da Câmara, há que se ressaltar que o fato da área
técnica ter se manifestação em Instrução Técnica Inicial
acerca de determinada matéria não signiﬁca que o entendimento ali ﬁrmado será, ao ﬁnal, acolhido pelo Plenário, passando a reger as demais decisões desta Corte de Contas. São os Pareceres em Consulta deste TCEES que têm caráter normativo vinculante, e não os Acórdãos ou as manifestações técnicas externadas com base
nas especiﬁcidades ou particularidades das inúmeras situações trazidas à análise do Tribunal.
Nesse sentido, entende-se pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.
DO MÉRITO
Pagamento de revisão geral anual com indevido efeito retroativo
Base Legal: infringência art. 29, inciso VI, da Constituiwww.tce.es.gov.br

ção da República de 1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 1/1992.
O Plenário, nos termos do voto do Relator que adotou
como razões de decidir a manifestação da área técnica
e do douto representante do Parquet de Contas, manteve a presente irregularidade, bem como o ressarcimento
ao erário dos valores pagos indevidamente, por entender indevida e ilegal a concessão de revisão geral anual retroativa.
O recorrente, reiterando suas justiﬁcativas anteriores,
alega, em síntese, que a revisão geral anual é um direito concedido pela Constituição Federal e que os reajustes estão em consonância com as Leis Municipais nº
543/2009, 593/2010, 679/2011 e 765/2012.
Frisa que o reajuste foi concedido anualmente por ser
um direito constitucional, porém, em alguns exercícios,
os vereadores de Anchieta não usufruíram da elevação
de seus subsídios, em decorrência da aplicação do teto
constitucional.
Aﬁrma, também, que se trata de reposição de perdas salariais, o que conﬁgura aumento impróprio. Argumenta
que, quanto à remuneração por subsídio, cabe ao Executivo à iniciativa do projeto de Lei, informando que a Lei
Municipal ﬁxadora do subsídio (Lei nº 529/2008) e as sucedâneas que concederam os reajustes de vencimento e
subsídios para os exercícios de 2009 a 2012.
Quanto aos valores apurados, aﬁrma que, diferente do
constatado na decisão do Tribunal, os vereadores recebiam em 2012, a partir de fevereiro, o valor de R$
4.372,12. Portanto, os parlamentares não receberam valor de subsídio superior, mas sim valor inferior equivalente a R$ 257,95 (R$ 4.630,05 – R$ 4.372,10). Assim,
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ao invés de ser condenada ao ressarcimento, deveria ter
seu direito de recebimento da diferença de R$ 2.837,45,
acrescida de correção monetária.
Por ﬁm, sob o argumento de que com o advento da Lei
da Ficha Limpa as decisões dos Tribunais de Contas ganharam maior relevância, ante o agravamento de suas
consequências, requer, independentemente de condenação em sanção (multa ou ressarcimento), o reconhecimento de sua boa-fé.
Concorda-se com o recorrente quando alega que a revisão geral anual é um direito estabelecido constitucionalmente. Ocorre que tal direito não autoriza que revisões
não usufruídas sejam posteriormente aplicadas de forma a burlar o teto constitucional de subsídio dos vereadores. Tal conduta é vedada, principalmente, pelos princípios da legalidade e da moralidade.
A remuneração dos Vereadores para a legislatura
2009/2012 foi ﬁxada pela Lei Municipal nº 529/2008, estabelecendo o subsídio mensal para cada vereador de R$
3.715,00 (valor referente a 30% dos subsídios dos deputados estaduais vigente à época).
As Leis Estaduais 593/10, 679/11 e 765/12 determinaram a revisão geral anual dos vencimentos dos agentes
públicos, administrativos ou políticos do município de
Anchieta nos percentuais de 4,31%, 5,79% e 6,65% respectivamente.

a ser outro, pelo advento da Lei Estadual que ﬁxou novo subsídio para os Deputados Estaduais. No entanto, a
despeito de tal mudança somente ter ocorrido a partir
de 2011, foram pagos a Vereadores subsídios contemplando, além do reajuste de 5,79% referente a 2011, o
reajuste de 4,31% pertinente ao exercício de 2010.
Da mesma forma ocorreu em 2012, quando Vereadores
receberam, em janeiro, subsídios contemplando reajustes de 4,31% e 5,79%, relativos a 2010 e 2011 e, de fevereiro a dezembro, subsídios contemplando cumulativamente reajustes de 4,31%, 5,79% e 6,65%, pertinentes a
2010, 2011 e 2012 respectivamente.
Ocorre que, como somente em 2011 o teto constitucional foi majorado pelo novo subsídio dos deputados estaduais, apenas a partir de 2011 os subsídios dos Vereadores poderiam ser reajustados pelo índice da revisão geral
anual, de forma que a aplicação do percentual de 4,31%,
pertinente a 2010, é indevida.
Assim, segundo a Instrução Técnica Inicial, correto teria
sido, para efeito de reposição das perdas inﬂacionárias
dos subsídios dos vereadores, somente o percentual de
5,79% da revisão geral de 2011, e de 6,65% de 2012, o
que elevaria o subsídio para R$ 3.930,10 em janeiro/12 e
para R$ 4.191,45 de fevereiro a dezembro/12.

Como o teto constitucional em 2010 era de R$ 3.715,00,
os subsídios pagos naquele exercício, mesmo autorizados pela Lei nº 593/10, não puderam ser concedidos,
cumprindo-se a previsão do art. 29, VI, da Constituição
Federal.

Corroborando com a área técnica, entende-se que o limite aplicado deve ser aquele auferido na data da ocorrência do fato concreto. Tanto é fato que o Poder Legislativo deixou de conceder, em 2010, a revisão dos subsídios
dos Vereadores pela única razão do valor auferido pelos
mesmos, à época, já ter atingido o teto permitido pelo
art. 29, VI, da Constituição Federal.

Em 2011, o teto constitucional dos Vereadores passou

Assim sendo, reitera-se o entendimento de que a aplicawww.tce.es.gov.br

ção retroativa da revisão geral anual, nos moldes desejados pelo recorrente, importaria, na prática, em burla ao
teto constitucional de subsídio dos vereadores. Ou seja:
a recomposição anual só é possível se observados os tetos remuneratórios aplicáveis.
Quanto ao pedido de reconhecimento da boa-fé, esclarece-se que a atual legislação do TCEES prevê a possibilidade, em caso de processos de contas, de julgamento
pela regularidade com ressalva nos seguintes dispositivos do Regimento Interno:
Seção V
Das Decisões em Tomada ou Prestação de Contas
Art. 157. Na fase de instrução, veriﬁcada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal: [...]
§2º na oportunidade de resposta à citação, será examinada a ocorrência de boa-fé na conduta do responsável e
a inexistência de irregularidade grave nas contas;
§ 3º comprovados esses requisitos e subsistindo o débito, em fase prévia, o Tribunal proferirá, mediante decisão preliminar, deliberação de rejeição das alegações de
defesa e dará ciência ao responsável para que, em novo
e improrrogável prazo de trinta dias, recolha a importância devida.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, reconhecida a
boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, se
não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
Art. 407.Na apreciação do recurso, reconhecida a boa-fé
do responsável ou do interessado e não havendo irregularidade grave nas contas, o Tribunal dará ciência ao reSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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corrente para que, no prazo de trinta dias, recolha a importância devida atualizada monetariamente.

1.1 CONHECER do recurso por conter todos os requisitos
de admissibilidade exigidos à espécie;

Parágrafo único. Efetuado o recolhimento tempestivo do
débito, o Tribunal dará provimento ao recurso e julgará
as contas regulares com ressalva, dando quitação ao responsável.

1.2 AFASTAR a preliminar de ilegitimidade passiva, haja
vista a competência desta Corte de Contas para imputar
responsabilidade àquele que haja contribuído ou se beneﬁciado com o dano causado ao erário;

No entanto, no caso em análise, além do recorrente não
ter demonstrado a sua boa-fé (e a mesma não pode ser
presumida), não houve a liquidação tempestiva do débito e a irregularidade tem natureza grave, o que afasta a
possibilidade de saneamento do processo ou de que as
contas sejam julgadas regulares com ressalvas.

1.3 NEGAR PROVIMENTO, no mérito, nos termos acima delineados, mantendo-se integralmente as o teor do
acórdão recorrido – Acórdão TC 0651/2016 ;

Assim, pelas razões acima expostas, inaplicável seria o
artigo 407, da Resolução nº 261, de 4 de junho de 2013 –
Regimento Interno desta Corte de Contas.
Nesse contexto, entende-se pela manutenção da irregularidade referente ao pagamento de revisão geral anual
com indevido efeito retroativo.
Diante de todo o exposto, entendo pela imutabilidade
do acórdão recorrido.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente 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.
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 do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:

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

ACÓRDÃO TC-1276/2018 – PLENÁRIO

1.4 NOTIFICAR o responsável, sr. José Maria Rovetta, da
decisão que vier a ser proferida;

Processos: 09536/2016-1, 09725/2016-9, 09537/20166, 09532/2016-3, 09531/2016-9, 09530/2016-4,
09529/2016-1, 02742/2013-5

1.5 ARQUIVAR os autos após os trâmites de estilo.

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

2. Unânime.

UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta

3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
www.tce.es.gov.br

Interessado: EDSON VANDO SOUZA, MARCUS VINICIUS
DOELINGER ASSAD, DALVA DA MATTA IGREJA, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI, VALBER JOSE SALARINI, CARLOS
WALDIR MULINARI DE SOUZA, JOSE MARIA ROVETTA,
GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, CLEBER
OLIVEIRA DA SILVA, JUAREZ BEZERRA LEITE
Recorrente: JOCELEM GONCALVES DE JESUS
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus, na qualidade de vereador do Município de Anchieta, em face do ACÓRDÃO
TC-651/2016 – Plenário, constante do Processo TC –
2742/2013 (ﬂs. 491/499), que julgou irregular a PrestaSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018

88

ATOS DO PLENÁRIO

ção de Contas da Câmara Municipal de Anchieta, relativa
ao exercício de 2012, de sua responsalidade e também
de responsabilidade dos vereadores Srs. Valber José Salarini, Carlos Waldir Mulinari de Souza, José Maria Rovetta, Geovane Meneguelle L. dos Santos, Terezinha Vizzoni Mezadri, Cleber Oliveira da Silva (revel), Marcus Vinicius Doerlinger Assad, Edson Vando Souza (revel) e Juarez Bezerra Leite, em face da irregularidade disposta no
item 2.3 do voto do Relator, pelas razões ali expendidas,
sem imputação de multa, em razão da competência de
autorização dos pagamentos ser da Chefe do Poder Legislativo Municipal.
Referido Acórdão imputou ao recorrente, em solidariedade à Presidente da Câmara Municipal e a outros nove vereadores, o ressarcimento ao erário do valor de R$
19.408,86 (dezenove mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e seis centavos), equivalentes a 8.592,17 VRTE, relativos à irregularidade e os respectivos valores constantes do item 2.1 do voto do Relator (Pagamento de Revisão Geral Anual com indevido Efeito Retroativo, correspondente ao item 2.2 da ITC nº 1.301/2015, na forma do
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar nº 621/2012
Adoto como parte do meu voto a rica análise consignada
na Instrução Técnica de Recurso – ITR 0326/2017-9, elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Recursos
- SecexRecursos, que contou com anuência do Ministério
Público Especial de Contas, no Parecer 6465/2017-2, da
lavra do Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva
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 que, de acordo com o despacho da Secretaria Geral das Sessões –
SGS, de ﬂ. 16, a notiﬁcação do Acórdão TC – 651/2016
foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 29/08/2016, considerando-se publicada em
30/08/2016, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c
art. 5º da Resolução TC nº 262/2013. Interposto o Recurso de Reconsideração em 13/09/2016, tem-se o mesmo
como tempestivo, nos termos do art. 405, §2º, do Regimento Interno do TCEES.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Em sede preliminar, o recorrente reitera sua alegação
de ilegitimidade para ﬁgurar no polo passivo processual,
tendo em vista que o Plenário, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, rejeitou tal preliminar, assim se manifestando:
Assim sendo, entendo que houve aproveitamento econômico auferido individualmente, resultante do pagamento pela Câmara Municipal, dos valores decorrentes
do pagamento irregular do 13º subsídio, caracterizando
hipóteses conﬁguradoras de dano ao erário que, por si
só, independentemente de dolo ou culpa, geraria o dever de indenização ou de ressarcimento dos valores auferidos indevidamente, matéria a ser apreciada no mérito.
Por estas razões, entendo que a ilegitimidade passiva ad
causam suscitada não se mantém, em face das razões
antes expendidas, motivo pelo qual acompanho o posicionamento da área técnica e do Parquet de Contas e
deixo de acolher a preliminar suscitada.
Alega o recorrente que tal decisão está em descompasso
www.tce.es.gov.br

com a regra prevista no artigo 81 da Lei Complementar
nº 621/2013, bem como em colisão com outros posicionamentos deste Tribunal de Contas.
Entende que Lei Complementar nº 621/2013 traz um rol
de autoridades que podem responder por prejuízos causados ao erário e que, na condição de simples vereador,
não exerceu qualquer função de administrador, ordenador de despesa, responsável por dinheiro ou dirigente
de entidade.
Ademais, informa que, em caso similar a esse, envolvendo servidores da própria Câmara Municipal de Anchieta,
a área técnica do TCEES opinou por excluir de responsabilização os funcionários que supostamente receberam
benefício indevido – gratiﬁcação de estabilidade ﬁnanceira – fruto da aprovação da Lei Municipal nº 743/2011
(Processo TC – 7343/2013). Sendo assim, para que não
haja dois pesos e duas medidas, o mesmo entendimento
deve ser aplicado ao presente processo.
A questão foi muito bem analisada pela Instrução Técnica Conclusiva nº 1301/2015, de ﬂs. 335/383, cujos trechos são reproduzidos abaixo:
[...]
No artigo 70 da Constituição Estadual consta que a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos seus Poderes constituídos, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e
renúncias de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e Câmara Municipais, nas suas respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada um dos Poderes.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Esse dispositivo constitucional, em seu parágrafo único, consagra também o dever de prestação de contas de
qualquer pessoa física, jurídica ou entidade pública que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou
os Municípios respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária.

rem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte dano ao erário;

O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou
da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, segundo dispõe o art. 71 da
Constituição Estadual.

Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator: I
- deﬁnir a responsabilidade individual ou solidária pelo
ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano;

No mesmo artigo, no âmbito da competência do Tribunal
de Contas do Estado inclui-se a de julgar as contas de administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelos Poderes Públicos Estadual e Municipal e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
O inciso IV do artigo 1º, o inciso II do artigo 5º, o inciso I
do artigo 57 e o inciso II do artigo 87, todos da Lei Complementar 621/2012 assim dispõem:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na
forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete:
[...]
IV - julgar as contas dos administradores e 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 de-

Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
[...]
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário;

Art. 87. Veriﬁcada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator:
[...]
II - deﬁnir a responsabilidade solidária do agente público que praticou ou atestou ato irregular, e do terceiro
que, como contratante ou parte interessada na prática
do mesmo ato, de qualquer modo, haja concorrido para
o cometimento do dano apurado;
Vê-se, portanto, que a Constituição Estadual outorgou
ao Tribunal de Contas competência para imputar responsabilidade, prevendo a aplicação de sanções aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, entre as quais multa proporcional ao dano causado ao Erário.
O dever constitucional de prestar contas tem como corolário que todo recurso público deve estar formalmente sob a responsabilidade de um agente. A ocorrência
de irregularidade de gestão ou de dano a determinado
bem, dinheiro ou valor estatal sinaliza para a responsabilização do agente a quem cabia a sua guarda, gestão
www.tce.es.gov.br

ou aplicação.
Ao exercer a sua competência constitucional privativa de
julgar as contas dos administradores públicos, o Tribunal
de Contas formula juízo acerca da gestão dos responsáveis por bens e valores públicos, podendo condenar em
débito e aplicar, àqueles que praticaram irregularidades,
sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos
que encontram paralelo na esfera penal.
Ademais, a obrigação de reparar o dano decorrente da
prática de ato ilícito está expressamente prevista no Código Civil Brasileiro, consoante se observa das normas
abaixo transcritas:
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. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu ﬁm econômico ou social, pela boa-fé
ou pelos bons costumes.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, ﬁca obrigado a repará-lo. Parágrafo
único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especíﬁcos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.
Portanto, é cabível a apuração por esta Corte de Contas, da eventual responsabilidade proporcional e solidária dos Edis que se beneﬁciaram com o recebimento do
13º salário pago de forma irregular, em confronto à legislação.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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A responsabilidade civil pelo evento danoso dos demais
agentes decorre do aproveitamento econômico auferido individualmente, hipótese conﬁguradora de dano ao
erário que, por si só, independentemente de dolo ou culpa, gera o dever de indenização ou de ressarcimento dos
valores auferidos indevidamente, dada a vedação legal
do enriquecimento sem causa.
Vê-se, portanto, que a preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar, haja vista a competência desta Corte de Contas para imputar responsabilidade àquele que haja contribuído ou se beneﬁciado com o dano
causado ao Erário. Assim, opina-se pelo afastamento da
preliminar.
Corroborando com a ITC 1301/2015, entende-se que,
embora ao vereador não esteja sendo imputada nenhuma responsabilidade pela ordenação de despesa inquinada de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas averiguar e apurar a ocorrência de prejuízo ao erário, buscando a devolução de valores percebidos em desconformidade aos ditames legais.
Ademais, cumpre registrar que esta Corte de Contas desde meados de 2010, adota como matriz de responsabilidade todos aqueles que praticaram o ato que possa resultar em prática de conduta negligente ou prejuízo.
Quanto ao Processo TC – 7343/2013, envolvendo servidores da Câmara, há que se ressaltar que o fato da área
técnica ter se manifestação em Instrução Técnica Inicial
acerca de determinada matéria não signiﬁca que o entendimento ali ﬁrmado será, ao ﬁnal, acolhido pelo Plenário, passando a reger as demais decisões desta Corte de Contas. São os Pareceres em Consulta deste TCEES que têm caráter normativo vinculante, e não os Acórdãos ou as manifestações técnicas externadas com base

nas especiﬁcidades ou particularidades das inúmeras situações trazidas à análise do Tribunal.

cedâneas que concederam os reajustes de vencimento e
subsídios para os exercícios de 2009 a 2012.

Nesse sentido, entende-se pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente.

Quanto aos valores apurados, aﬁrma que, diferente do
constatado na decisão do Tribunal, os vereadores recebiam em 2012, a partir de fevereiro, o valor de R$
4.372,12. Portanto, os parlamentares não receberam valor de subsídio superior, mas sim valor inferior equivalente a R$ 257,95 (R$ 4.630,05 – R$ 4.372,10). Assim,
ao invés de ser condenada ao ressarcimento, deveria ter
seu direito de recebimento da diferença de R$ 2.837,45,
acrescida de correção monetária.

DO MÉRITO
Pagamento de revisão geral anual com indevido efeito retroativo
Base Legal: infringência art. 29, inciso VI, da Constituição da República de 1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 1/1992.
O Plenário, nos termos do voto do Relator que adotou
como razões de decidir a manifestação da área técnica
e do douto representante do Parquet de Contas, manteve a presente irregularidade, bem como o ressarcimento
ao erário dos valores pagos indevidamente, por entender indevida e ilegal a concessão de revisão geral anual retroativa.
O recorrente, reiterando suas justiﬁcativas anteriores,
alega, em síntese, que a revisão geral anual é um direito concedido pela Constituição Federal e que os reajustes estão em consonância com as Leis Municipais nº
543/2009, 593/2010, 679/2011 e 765/2012.
Frisa que o reajuste foi concedido anualmente por ser
um direito constitucional, porém, em alguns exercícios,
os vereadores de Anchieta não usufruíram da elevação
de seus subsídios, em decorrência da aplicação do teto
constitucional.
Aﬁrma, também, que se trata de reposição de perdas salariais, o que conﬁgura aumento impróprio. Argumenta
que, quanto à remuneração por subsídio, cabe ao Executivo à iniciativa do projeto de Lei, informando que a Lei
Municipal ﬁxadora do subsídio (Lei nº 529/2008) e as suwww.tce.es.gov.br

Por ﬁm, sob o argumento de que com o advento da Lei
da Ficha Limpa as decisões dos Tribunais de Contas ganharam maior relevância, ante o agravamento de suas
consequências, requer, independentemente de condenação em sanção (multa ou ressarcimento), o reconhecimento de sua boa-fé.
Concorda-se com o recorrente quando alega que a revisão geral anual é um direito estabelecido constitucionalmente. Ocorre que tal direito não autoriza que revisões
não usufruídas sejam posteriormente aplicadas de forma a burlar o teto constitucional de subsídio dos vereadores. Tal conduta é vedada, principalmente, pelos princípios da legalidade e da moralidade.
A remuneração dos Vereadores para a legislatura
2009/2012 foi ﬁxada pela Lei Municipal nº 529/2008, estabelecendo o subsídio mensal para cada vereador de R$
3.715,00 (valor referente a 30% dos subsídios dos deputados estaduais vigente à época).
As Leis Estaduais 593/10, 679/11 e 765/12 determinaram a revisão geral anual dos vencimentos dos agentes
públicos, administrativos ou políticos do município de
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Anchieta nos percentuais de 4,31%, 5,79% e 6,65% respectivamente.
Como o teto constitucional em 2010 era de R$ 3.715,00,
os subsídios pagos naquele exercício, mesmo autorizados pela Lei nº 593/10, não puderam ser concedidos,
cumprindo-se a previsão do art. 29, VI, da Constituição
Federal.
Em 2011, o teto constitucional dos Vereadores passou
a ser outro, pelo advento da Lei Estadual que ﬁxou novo subsídio para os Deputados Estaduais. No entanto, a
despeito de tal mudança somente ter ocorrido a partir
de 2011, foram pagos a Vereadores subsídios contemplando, além do reajuste de 5,79% referente a 2011, o
reajuste de 4,31% pertinente ao exercício de 2010.
Da mesma forma ocorreu em 2012, quando Vereadores
receberam, em janeiro, subsídios contemplando reajustes de 4,31% e 5,79%, relativos a 2010 e 2011 e, de fevereiro a dezembro, subsídios contemplando cumulativamente reajustes de 4,31%, 5,79% e 6,65%, pertinentes a
2010, 2011 e 2012 respectivamente.
Ocorre que, como somente em 2011 o teto constitucional foi majorado pelo novo subsídio dos deputados estaduais, apenas a partir de 2011 os subsídios dos Vereadores poderiam ser reajustados pelo índice da revisão geral
anual, de forma que a aplicação do percentual de 4,31%,
pertinente a 2010, é indevida.
Assim, segundo a Instrução Técnica Inicial, correto teria
sido, para efeito de reposição das perdas inﬂacionárias
dos subsídios dos vereadores, somente o a percentual
de 5,79% da revisão geral de 2011, e de 6,65% de 2012,
o que elevaria o subsídio para R$ 3.930,10 em janeiro/12
e para R$ 4.191,45 de fevereiro a dezembro/12.

Corroborando com a área técnica, entende-se que o limite aplicado deve ser aquele auferido na data da ocorrência do fato concreto. Tanto é fato que o Poder Legislativo deixou de conceder, em 2010, a revisão dos subsídios
dos Vereadores pela única razão do valor auferido pelos
mesmos, à época, já ter atingido o teto permitido pelo
art. 29, VI, da Constituição Federal.
Assim sendo, reitera-se o entendimento de que a aplicação retroativa da revisão geral anual, nos moldes desejados pela recorrente, importaria, na prática, em burla ao
teto constitucional de subsídio dos vereadores. Ou seja:
a recomposição anual só é possível se observados os tetos remuneratórios aplicáveis.
Quanto ao pedido de reconhecimento da boa-fé, esclarece-se que a atual legislação do TCEES prevê a possibilidade, em caso de processos de contas, de julgamento
pela regularidade com ressalva nos seguintes dispositivos do Regimento Interno:
Seção V
Das Decisões em Tomada ou Prestação de Contas
Art. 157. Na fase de instrução, veriﬁcada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal: [...]
§2º na oportunidade de resposta à citação, será examinada a ocorrência de boa-fé na conduta do responsável e
a inexistência de irregularidade grave nas contas;
§ 3º comprovados esses requisitos e subsistindo o débito, em fase prévia, o Tribunal proferirá, mediante decisão preliminar, deliberação de rejeição das alegações de
defesa e dará ciência ao responsável para que, em novo
e improrrogável prazo de trinta dias, recolha a importância devida.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, reconhecida a
www.tce.es.gov.br

boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, se
não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
Art. 407.Na apreciação do recurso, reconhecida a boa-fé
do responsável ou do interessado e não havendo irregularidade grave nas contas, o Tribunal dará ciência ao recorrente para que, no prazo de trinta dias, recolha a importância devida atualizada monetariamente.
Parágrafo único. Efetuado o recolhimento tempestivo do
débito, o Tribunal dará provimento ao recurso e julgará
as contas regulares com ressalva, dando quitação ao responsável.
No entanto, no caso em análise, além do recorrente não
ter demonstrado a sua boa-fé (e a mesma não pode ser
presumida), não houve a liquidação tempestiva do débito e a irregularidade tem natureza grave, o que afasta a
possibilidade de saneamento do processo ou de que as
contas sejam julgadas regulares com ressalvas.
Assim, pelas razões acima expostas, inaplicável seria o
artigo 407, da Resolução nº 261, de 4 de junho de 2013 –
Regimento Interno desta Corte de Contas.
Nesse contexto, entende-se pela manutenção da irregularidade referente ao pagamento de revisão geral anual
com indevido efeito retroativo.
Diante de todo o exposto, entendo pela imutabilidade
do acórdão recorrido.
Insta ressaltar que durante a tramitação do presente
feito, o recorrente veio a falecer, conforme prova certidão de óbito acostada à ﬂ. 53 dos autos por intermédio
de seu ﬁlho, sr. Sérgio Luiz da Silva Jesus, fato este que
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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impede a aplicação de sanção pecuniária ao recorrente
tendo-se em vista a manutenção do acórdão recorrido.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente 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.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 CONHECER do recurso por conter todos os requisitos
de admissibilidade exigidos à espécie;
1.2 AFASTAR a preliminar de ilegitimidade passiva, haja
vista a competência desta Corte de Contas para imputar
responsabilidade àquele que haja contribuído ou se beneﬁciado com o dano causado ao erário;
1.3 NEGAR PROVIMENTO, no mérito, nos termos acima delineados, mantendo-se integralmente as o teor
do acórdão recorrido – Acórdão TC 0651/2016, exceto,
no que tange ao recorrente, a aplicação da sanção pecuniária contida na decisão, em razão do falecimento do
responsável;
1.4 NOTIFICAR o espólio do responsável, sr. Jocelém
Gonçalves de Jesus, da decisão que vier a ser proferida;
1.5 ARQUIVAR os autos após os trâmites de estilo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.

VES DE JESUS, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD,
DALVA DA MATTA IGREJA, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI,
VALBER JOSE SALARINI, JOSE MARIA ROVETTA, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, JUAREZ BEZERRA LEITE

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Recorrente: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1277/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09537/2016-6, 09725/2016-9, 09536/20161, 09532/2016-3, 09531/2016-9, 09530/2016-4,
09529/2016-1, 02742/2013-5
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: EDSON VANDO SOUZA, JOCELEM GONCALwww.tce.es.gov.br

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO– CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Carlos Waldir Mulinari de Souza, na qualidade de
vereador do Município de Anchieta, em face do ACÓRDÃO TC-651/2016 - Plenário, constante do Processo TC
– 2742/2013 (ﬂs. 491/499), que julgou irregular a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Anchieta, relativa ao exercício de 2012, de sua responsalidade e também de responsabilidade dos vereadores Srs. Valber José Salarini, Geovane Meneguelle L. dos Santos, Jocelém
Gonçalves de Jesus, José Maria Rovetta, Terezinha Vizzoni Mezadri, Cleber Oliveira da Silva (revel), Marcus Vinicius Doerlinger Assad, Edson Vando Souza (revel) e Juarez Bezerra Leite, em face da irregularidade disposta no
item 2.3 do voto do Relator, pelas razões ali expendidas,
sem imputação de multa, em razão da competência de
autorização dos pagamentos ser da Chefe do Poder Legislativo Municipal.
Referido Acórdão imputou ao recorrente, em solidariedade à Presidente da Câmara Municipal e a outros nove vereadores, o ressarcimento ao erário do valor de R$
19.408,86 (dezenove mil, quatrocentos e oito reais e oiSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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tenta e seis centavos), equivalentes a 8.592,17 VRTE, relativos à irregularidade e os respectivos valores constantes do item 2.1 do voto do Relator (Pagamento de Revisão Geral Anual com indevido Efeito Retroativo, correspondente ao item 2.2 da ITC nº 1.301/2015, na forma do
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar nº 621/2012.
Adoto como parte do meu voto a rica análise consignada
na Instrução Técnica de Recurso – ITR 0327/2017-3, elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Recursos
- SecexRecursos, que contou com anuência do Ministério
Público Especial de Contas, no Parecer 6474/2017-1, da
lavra do Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva
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 que, de acordo com o despacho da Secretaria Geral das Sessões –
SGS, de ﬂ. 16, a notiﬁcação do Acórdão TC – 651/2016
foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 29/08/2016, considerando-se publicada em
30/08/2016, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c
art. 5º da Resolução TC nº 262/2013. Interposto o Recurso de Reconsideração em 13/09/2016, tem-se o mesmo
como tempestivo, nos termos do art. 405, §2º, do Regimento Interno do TCEES.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Em sede preliminar, a recorrente reitera sua alegação
de ilegitimidade para ﬁgurar no polo passivo processual,
tendo em vista que o Plenário, acompanhando o enten-

dimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, rejeitou tal preliminar, assim se manifestando:
Assim sendo, entendo que houve aproveitamento econômico auferido individualmente, resultante do pagamento pela Câmara Municipal, dos valores decorrentes
do pagamento irregular do 13º subsídio, caracterizando
hipóteses conﬁguradoras de dano ao erário que, por si
só, independentemente de dolo ou culpa, geraria o dever de indenização ou de ressarcimento dos valores auferidos indevidamente, matéria a ser apreciada no mérito.
Por estas razões, entendo que a ilegitimidade passiva ad
causam suscitada não se mantém, em face das razões
antes expendidas, motivo pelo qual acompanho o posicionamento da área técnica e do Parquet de Contas e
deixo de acolher a preliminar suscitada.
Alega o recorrente que tal decisão está em descompasso
com a regra prevista no artigo 81 da Lei Complementar
nº 621/2013, bem como em colisão com outros posicionamentos deste Tribunal de Contas.
Entende que Lei Complementar nº 621/2013 traz um rol
de autoridades que podem responder por prejuízos causados ao erário e que, na condição de simples vereador,
não exerceu qualquer função de administrador, ordenador de despesa, responsável por dinheiro ou dirigente
de entidade.
Ademais, informa que, em caso similar a esse, envolvendo servidores da própria Câmara Municipal de Anchieta,
a área técnica do TCEES opinou por excluir de responsabilização os funcionários que supostamente receberam
benefício indevido – gratiﬁcação de estabilidade ﬁnanceira – fruto da aprovação da Lei Municipal nº 743/2011
www.tce.es.gov.br

(Processo TC – 7343/2013). Sendo assim, para que não
haja dois pesos e duas medidas, o mesmo entendimento
deve ser aplicado ao presente processo.
A questão foi muito bem analisada pela Instrução Técnica Conclusiva nº 1301/2015, de ﬂs. 335/383, cujos trechos são reproduzidos abaixo:
[...]
No artigo 70 da Constituição Estadual consta que a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos seus Poderes constituídos, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e
renúncias de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e Câmara Municipais, nas suas respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada um dos Poderes.
Esse dispositivo constitucional, em seu parágrafo único, consagra também o dever de prestação de contas de
qualquer pessoa física, jurídica ou entidade pública que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou
os Municípios respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária.
O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou
da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, segundo dispõe o art. 71 da
Constituição Estadual.
No mesmo artigo, no âmbito da competência do Tribunal
de Contas do Estado inclui-se a de julgar as contas de administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos da administração direta e indireta, inSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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cluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelos Poderes Públicos Estadual e Municipal e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
O inciso IV do artigo 1º, o inciso II do artigo 5º, o inciso I
do artigo 57 e o inciso II do artigo 87, todos da Lei Complementar 621/2012 assim dispõem:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na
forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete:
[...]
IV - julgar as contas dos administradores e 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;
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
[...]
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário;
Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator: I
- deﬁnir a responsabilidade individual ou solidária pelo
ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano;
Art. 87. Veriﬁcada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator:
[...]

II - deﬁnir a responsabilidade solidária do agente público que praticou ou atestou ato irregular, e do terceiro
que, como contratante ou parte interessada na prática
do mesmo ato, de qualquer modo, haja concorrido para
o cometimento do dano apurado;

ato ilícito.

Vê-se, portanto, que a Constituição Estadual outorgou
ao Tribunal de Contas competência para imputar responsabilidade, prevendo a aplicação de sanções aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, entre as quais multa proporcional ao dano causado ao Erário.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, ﬁca obrigado a repará-lo. Parágrafo
único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especíﬁcos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.

O dever constitucional de prestar contas tem como corolário que todo recurso público deve estar formalmente sob a responsabilidade de um agente. A ocorrência
de irregularidade de gestão ou de dano a determinado
bem, dinheiro ou valor estatal sinaliza para a responsabilização do agente a quem cabia a sua guarda, gestão
ou aplicação.
Ao exercer a sua competência constitucional privativa de
julgar as contas dos administradores públicos, o Tribunal
de Contas formula juízo acerca da gestão dos responsáveis por bens e valores públicos, podendo condenar em
débito e aplicar, àqueles que praticaram irregularidades,
sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos
que encontram paralelo na esfera penal.
Ademais, a obrigação de reparar o dano decorrente da
prática de ato ilícito está expressamente prevista no Código Civil Brasileiro, consoante se observa das normas
abaixo transcritas:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
www.tce.es.gov.br

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu ﬁm econômico ou social, pela boa-fé
ou pelos bons costumes.

Portanto, é cabível a apuração por esta Corte de Contas, da eventual responsabilidade proporcional e solidária dos Edis que se beneﬁciaram com o recebimento do
13º salário pago de forma irregular, em confronto à legislação.
A responsabilidade civil pelo evento danoso dos demais
agentes decorre do aproveitamento econômico auferido individualmente, hipótese conﬁguradora de dano ao
erário que, por si só, independentemente de dolo ou culpa, gera o dever de indenização ou de ressarcimento dos
valores auferidos indevidamente, dada a vedação legal
do enriquecimento sem causa.
Vê-se, portanto, que a preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar, haja vista a competência desta Corte de Contas para imputar responsabilidade àquele que haja contribuído ou se beneﬁciado com o dano
causado ao Erário. Assim, opina-se pelo afastamento da
preliminar.
Corroborando com a ITC 1301/2015, entende-se que,
embora ao vereador não esteja sendo imputada nenhuSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ma responsabilidade pela ordenação de despesa inquinada de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas averiguar e apurar a ocorrência de prejuízo ao erário, buscando a devolução de valores percebidos em desconformidade aos ditames legais.
Ademais, cumpre registrar que esta Corte de Contas desde meados de 2010, adota como matriz de responsabilidade todos aqueles que praticaram o ato que possa resultar em prática de conduta negligente ou prejuízo.
Quanto ao Processo TC – 7343/2013, envolvendo servidores da Câmara, há que se ressaltar que o fato da área
técnica ter se manifestação em Instrução Técnica Inicial
acerca de determinada matéria não signiﬁca que o entendimento ali ﬁrmado será, ao ﬁnal, acolhido pelo Plenário, passando a reger as demais decisões desta Corte de Contas. São os Pareceres em Consulta deste TCEES que têm caráter normativo vinculante, e não os Acórdãos ou as manifestações técnicas externadas com base
nas especiﬁcidades ou particularidades das inúmeras situações trazidas à análise do Tribunal.
Nesse sentido, entende-se pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente.
DO MÉRITO
Pagamento de revisão geral anual com indevido efeito retroativo
Base Legal: infringência art. 29, inciso VI, da Constituição da República de 1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 1/1992.
O Plenário, nos termos do voto do Relator que adotou
como razões de decidir a manifestação da área técnica
e do douto representante do Parquet de Contas, manteve a presente irregularidade, bem como o ressarcimento

ao erário dos valores pagos indevidamente, por entender indevida e ilegal a concessão de revisão geral anual retroativa.

consequências, requer, independentemente de condenação em sanção (multa ou ressarcimento), o reconhecimento de sua boa-fé.

O recorrente, reiterando suas justiﬁcativas anteriores,
alega, em síntese, que a revisão geral anual é um direito concedido pela Constituição Federal e que os reajustes estão em consonância com as Leis Municipais nº
543/2009, 593/2010, 679/2011 e 765/2012.

Concorda-se com o recorrente quando alega que a revisão geral anual é um direito estabelecido constitucionalmente. Ocorre que tal direito não autoriza que revisões
não usufruídas sejam posteriormente aplicadas de forma a burlar o teto constitucional de subsídio dos vereadores. Tal conduta é vedada, principalmente, pelos princípios da legalidade e da moralidade.

Frisa que o reajuste foi concedido anualmente por ser
um direito constitucional, porém, em alguns exercícios,
os vereadores de Anchieta não usufruíram da elevação
de seus subsídios, em decorrência da aplicação do teto
constitucional.
Aﬁrma, também, que se trata de reposição de perdas salariais, o que conﬁgura aumento impróprio. Argumenta
que, quanto à remuneração por subsídio, cabe ao Executivo à iniciativa do projeto de Lei, informando que a Lei
Municipal ﬁxadora do subsídio (Lei nº 529/2008) e as sucedâneas que concederam os reajustes de vencimento e
subsídios para os exercícios de 2009 a 2012.
Quanto aos valores apurados, aﬁrma que, diferente do
constatado na decisão do Tribunal, os vereadores recebiam em 2012, a partir de fevereiro, o valor de R$
4.372,12. Portanto, os parlamentares não receberam valor de subsídio superior, mas sim valor inferior equivalente a R$ 257,95 (R$ 4.630,05 – R$ 4.372,10). Assim,
ao invés de ser condenadoao ressarcimento, deveria ter
seu direito de recebimento da diferença de R$ 2.837,45,
acrescida de correção monetária.
Por ﬁm, sob o argumento de que com o advento da Lei
da Ficha Limpa as decisões dos Tribunais de Contas ganharam maior relevância, ante o agravamento de suas
www.tce.es.gov.br

A remuneração dos Vereadores para a legislatura
2009/2012 foi ﬁxada pela Lei Municipal nº 529/2008, estabelecendo o subsídio mensal para cada vereador de R$
3.715,00 (valor referente a 30% dos subsídios dos deputados estaduais vigente à época).
As Leis Estaduais 593/10, 679/11 e 765/12 determinaram a revisão geral anual dos vencimentos dos agentes
públicos, administrativos ou políticos do município de
Anchieta nos percentuais de 4,31%, 5,79% e 6,65% respectivamente.
Como o teto constitucional em 2010 era de R$ 3.715,00,
os subsídios pagos naquele exercício, mesmo autorizados pela Lei nº 593/10, não puderam ser concedidos,
cumprindo-se a previsão do art. 29, VI, da Constituição
Federal.
Em 2011, o teto constitucional dos Vereadores passou
a ser outro, pelo advento da Lei Estadual que ﬁxou novo subsídio para os Deputados Estaduais. No entanto, a
despeito de tal mudança somente ter ocorrido a partir
de 2011, foram pagos a Vereadores subsídios contemplando, além do reajuste de 5,79% referente a 2011, o
reajuste de 4,31% pertinente ao exercício de 2010.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Da mesma forma ocorreu em 2012, quando Vereadores
receberam, em janeiro, subsídios contemplando reajustes de 4,31% e 5,79%, relativos a 2010 e 2011 e, de fevereiro a dezembro, subsídios contemplando cumulativamente reajustes de 4,31%, 5,79% e 6,65%, pertinentes a
2010, 2011 e 2012 respectivamente.

rece-se que a atual legislação do TCEES prevê a possibilidade, em caso de processos de contas, de julgamento
pela regularidade com ressalva nos seguintes dispositivos do Regimento Interno:

Ocorre que, como somente em 2011 o teto constitucional foi majorado pelo novo subsídio dos deputados estaduais, apenas a partir de 2011 os subsídios dos Vereadores poderiam ser reajustados pelo índice da revisão geral
anual, de forma que a aplicação do percentual de 4,31%,
pertinente a 2010, é indevida.

Art. 157. Na fase de instrução, veriﬁcada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal: [...]

Assim, segundo a Instrução Técnica Inicial, correto teria
sido, para efeito de reposição das perdas inﬂacionárias
dos subsídios dos vereadores, somente o a percentual
de 5,79% da revisão geral de 2011, e de 6,65% de 2012,
o que elevaria o subsídio para R$ 3.930,10 em janeiro/12
e para R$ 4.191,45 de fevereiro a dezembro/12.
Corroborando com a área técnica, entende-se que o limite aplicado deve ser aquele auferido na data da ocorrência do fato concreto. Tanto é fato que o Poder Legislativo deixou de conceder, em 2010, a revisão dos subsídios
dos Vereadores pela única razão do valor auferido pelos
mesmos, à época, já ter atingido o teto permitido pelo
art. 29, VI, da Constituição Federal.
Assim sendo, reitera-se o entendimento de que a aplicação retroativa da revisão geral anual, nos moldes desejados pela recorrente, importaria, na prática, em burla ao
teto constitucional de subsídio dos vereadores. Ou seja:
a recomposição anual só é possível se observados os tetos remuneratórios aplicáveis.
Quanto ao pedido de reconhecimento da boa-fé, escla-

Seção V
Das Decisões em Tomada ou Prestação de Contas

§2º na oportunidade de resposta à citação, será examinada a ocorrência de boa-fé na conduta do responsável e
a inexistência de irregularidade grave nas contas;
§ 3º comprovados esses requisitos e subsistindo o débito, em fase prévia, o Tribunal proferirá, mediante decisão preliminar, deliberação de rejeição das alegações de
defesa e dará ciência ao responsável para que, em novo
e improrrogável prazo de trinta dias, recolha a importância devida.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, reconhecida a
boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, se
não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
Art. 407.Na apreciação do recurso, reconhecida a boa-fé
do responsável ou do interessado e não havendo irregularidade grave nas contas, o Tribunal dará ciência ao recorrente para que, no prazo de trinta dias, recolha a importância devida atualizada monetariamente.
Parágrafo único. Efetuado o recolhimento tempestivo do
débito, o Tribunal dará provimento ao recurso e julgará
as contas regulares com ressalva, dando quitação ao responsável.
www.tce.es.gov.br

No entanto, no caso em análise, além do recorrente não
ter demonstrado a sua boa-fé (e a mesma não pode ser
presumida), não houve a liquidação tempestiva do débito e a irregularidade tem natureza grave, o que afasta a
possibilidade de saneamento do processo ou de que as
contas sejam julgadas regulares com ressalvas.
Assim, pelas razões acima expostas, inaplicável seria o
artigo 407, da Resolução nº 261, de 4 de junho de 2013 –
Regimento Interno desta Corte de Contas.
Nesse contexto, entende-se pela manutenção da irregularidade referente ao pagamento de revisão geral anual
com indevido efeito retroativo.
Diante de todo o exposto, entendo pela imutabilidade
do acórdão recorrido.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente 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.
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 do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1 CONHECER do recurso por conter todos os requisitos
de admissibilidade exigidos à espécie;
1.2 AFASTAR a preliminar de ilegitimidade passiva, haja
vista a competência desta Corte de Contas para imputar
responsabilidade àquele que haja contribuído ou se beneﬁciado com o dano causado ao erário;
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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1.3 NEGAR PROVIMENTO, no mérito, nos termos acima delineados, mantendo-se integralmente as o teor do
acórdão recorrido – Acórdão TC 0651/2016 ;
1.4 NOTIFICAR o responsável, sr. Waldir Mulinari de
Souza, da decisão que vier a ser proferida;
1.5 ARQUIVAR os autos após os trâmites de estilo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1278/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09725/2016-9, 09537/2016-6, 09536/20161, 09532/2016-3, 09531/2016-9, 09530/2016-4,
09529/2016-1, 02742/2013-5
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: EDSON VANDO SOUZA, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI, VALBER
JOSE SALARINI, CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA,
JOSE MARIA ROVETTA, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, JUAREZ BEZERRA LEITE
Recorrente: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, DALVA DA MATTA IGREJA
Procuradores: LÉCIO SILVA MACHADO, LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. Marcus Vinicius Doerlinger Assad e pela Sra. Dalva da
Matta Igreja, na qualidade de Vereador e de Vereadora
e Presidente da Câmara Municipal de Anchieta, respectivamente, em face do ACÓRDÃO TC-651/2016 - Plenário,
constante do Processo TC – 2742/2013 (ﬂs. 491/499),
que julgou irregular a Prestação de Contas da Câmara
Municipal de Anchieta, relativa ao exercício de 2012, de
www.tce.es.gov.br

sua responsabilidade e também de responsabilidade dos
vereadores Srs. Jocelém Gonçalves de Jesus, Valber José
Salarini, Carlos Waldir Mulinari de Souza, José Maria Rovetta, Geovane Meneguelle L. dos Santos, Terezinha Vizzoni Mezadri, Cleber Oliveira da Silva (revel), Edson Vando Souza (revel) e Juarez Bezerra Leite.
Referido Acórdão imputou aos recorrente, em solidariedade a outros oito Vereadores, o ressarcimento ao erário
do valor de R$ 19.408,86 (dezenove mil, quatrocentos
e oito reais e oitenta e seis centavos), equivalentes a
8.592,17 VRTE, relativos à irregularidade atinente ao pagamento de revisão geral anual com indevido efeito retroativo (item 2.2 da ITC 1301/2015).
Ademais, o mesmo Acórdão imputou somente à recorrente – Sr. Dalva da Matta Igreja, o ressarcimento no valor de R$ 18.302,50 (dezoito mil, trezentos e dois reais e
cinquenta centavos), equivalentes a 8.102,39 VRTE, relativo à irregularidade atinente ao pagamento de verba indenizatória à Presidente da Câmara Municipal de Anchieta (item 2.4 da ITC 1301/2015).
Adoto como parte do meu voto a rica análise consignada
na Instrução Técnica de Recurso – ITR 0328/2017-8, elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Recursos
- SecexRecursos, que contou com anuência do Ministério
Público Especial de Contas, no Parecer 6434/2017-3, da
lavra do Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do Recurso
de Reconsideração, observa-se que as partes são capazes e possuem interesse e legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, veriﬁca-se que, de acordo com o despacho da Secretaria Geral das Sessões –
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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SGS, de ﬂ. 16, a notiﬁcação do Acórdão TC – 651/2016
foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal em 29/08/2016, considerando-se publicada em
30/08/2016, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c
art. 5º da Resolução TC nº 262/2013. Interposto o Recurso de Reconsideração em 29/09/2016, tem-se o mesmo
como tempestivo, nos termos do art. 405, §2º, do Regimento Interno do TCEES.

visão nos subsídios dos agentes públicos, apesar de não
esclarecer de que forma aquele que teve seu direito lesado por ação/omissão de outrem deve se ressarcir.

DO MÉRITO

Assim, quando, por força da Lei 679/11 (que promovia
a revisão de 5,79% nos subsídios para sanar as perdas
da moeda no exercício de 2010), aplicou-se o índice revisional sobre o valor de R$ 3.875,00 (= R$ 3.715,00 +
4,31%), não teria havido retroatividade, mas sim a aplicação de uma Lei (não declarada inconstitucional ou revogada) que só não tinha sido aplicada em 2010 em função do teto constitucional.

Pagamento de revisão geral anual com indevido efeito retroativo
Base Legal: infringência art. 29, inciso VI, da Constituição da República de 1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 1/1992.
O Plenário, nos termos do voto do Relator que adotou
como razões de decidir a manifestação da área técnica
e do douto representante do Parquet de Contas, manteve a presente irregularidade, bem como o ressarcimento
ao erário dos valores pagos indevidamente, por entender indevida e ilegal a concessão de revisão geral anual retroativa.
Os recorrentes defendem ter havido uma situação paradoxal, qual seja: uma ofensa constitucional do Poder Legislativo Estadual (Deputados não terem cumprido sua
obrigação constitucional de promoverem a revisão anual
de seus próprios subsídios) teria transformado, pela via
transversa, em ofensa constitucional do Poder Legislativo Municipal (ao editar uma lei que a própria Carta Magna determina).
Aﬁrmam que a jurisprudência é pacíﬁca ao aﬁrmar que
é vedada a retroatividade na aplicação do índice de re-

Entendem que, quando a Assembleia Legislativa foi
omissa ao não promover a revisão dos subsídios dos Deputados (de R$ 3.715,00), acabou lesando os Vereadores
que, mesmo com a previsão da Lei 593/2010, não puderam ter seus subsídios aumentados no exercício de 2010,
para que não ultrapassassem o teto constitucional.

Retroatividade existiria se a Lei 679/2011 tivesse aplicado um índice superior ao adotado, de 5,79%, incorporando o índice relativo aos subsídios de 2009, permitindo,
assim, retroagir seu alcance ao início de 2010.
Em resumo, assim aﬁrmaram os recorrentes:
[...]
A Lei 679/2011 teve seu índice aplicado sobre os subsídios revisados pela Lei 593/2010, que não fora alvo de
revogação ou declarada inconstitucional.
Aplicou uma revisão NÃO RETROATIVA, mas sobre um
valor ﬁxado em diploma constitucionalmente obrigatório e que não causara efeitos concretos no mundo material, por vedação decorrente de OMISSÃO em dever
constitucional da Assembleia Legislativa Estadual.
Ao ﬁnal de 2010, ao editar a Lei 9612/2010, elevando os
www.tce.es.gov.br

subsídios dos Deputados Estaduais, foi removido o óbice que impedia a aplicação da revisão trazida pela Lei
593/2010, permitindo SEM QUE HOUVESSE RETROATIVIDADE que a Lei 679/2011 promovesse a revisão sobre o
valor ﬁxado naquele diploma.
[...]
Trata-se de uma situação inusitada, em que, agindo estritamente dentro do regramento constitucional, os Vereadores de agora serão atingidos por uma verdadeira
penalização por força de algo a que não deram causa,
qual seja a edição da Lei 593/2011.
Por ﬁm, alegaram ser indiscutível que, assim como os demais Vereadores, perceberam seus subsídios na mais pura fé e crença de que faziam jus àquilo que percebiam
e, sendo assim, baseados em jurisprudência pacíﬁca, requerem o afastamento do ressarcimento imposto pelo
Acórdão.
Ocorre que, embora a revisão geral anual seja um direito estabelecido constitucionalmente, tal direito não autoriza que revisões não usufruídas sejam posteriormente
aplicadas de forma a burlar o teto constitucional de subsídio dos vereadores. Tal conduta é vedada, principalmente, pelos princípios da legalidade e da moralidade.
A remuneração dos Vereadores para a legislatura
2009/2012 foi ﬁxada pela Lei Municipal nº 529/2008, estabelecendo o subsídio mensal para cada vereador de R$
3.715,00 (valor referente a 30% dos subsídios dos deputados estaduais vigente à época).
As Leis Estaduais 593/10, 679/11 e 765/12 determinaram a revisão geral anual dos vencimentos dos agentes
públicos, administrativos ou políticos do município de
Anchieta nos percentuais de 4,31%, 5,79% e 6,65% resSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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pectivamente.
Como o teto constitucional em 2010 era de R$ 3.715,00,
os subsídios pagos naquele exercício, mesmo autorizados pela Lei nº 593/10, não puderam ser concedidos,
cumprindo-se a previsão do art. 29, VI, da Constituição
Federal.
Em 2011, o teto constitucional dos Vereadores passou
a ser outro, pelo advento da Lei Estadual que ﬁxou novo subsídio para os Deputados Estaduais. No entanto, a
despeito de tal mudança somente ter ocorrido a partir
de 2011, foram pagos a Vereadores subsídios contemplando, além do reajuste de 5,79% referente a 2011, o
reajuste de 4,31% pertinente ao exercício de 2010.
Da mesma forma ocorreu em 2012, quando Vereadores
receberam, em janeiro, subsídios contemplando reajustes de 4,31% e 5,79%, relativos a 2010 e 2011 e, de fevereiro a dezembro, subsídios contemplando cumulativamente reajustes de 4,31%, 5,79% e 6,65%, pertinentes a
2010, 2011 e 2012 respectivamente.
Acontece que, como somente em 2011 o teto constitucional foi majorado pelo novo subsídio dos deputados
estaduais, apenas a partir de 2011 os subsídios dos Vereadores poderiam ser reajustados pelo índice da revisão
geral anual, de forma que a aplicação do percentual de
4,31%, pertinente a 2010 é indevida.
Assim, segundo a Instrução Técnica Inicial, correto teria
sido, para efeito de reposição das perdas inﬂacionárias
dos subsídios dos vereadores, somente o a percentual
de 5,79% da revisão geral de 2011, e de 6,65% de 2012,
o que elevaria o subsídio para R$ 3.930,10 em janeiro/12
e para R$ 4.191,45 de fevereiro a dezembro/12.
Corroborando com a área técnica, entende-se que o limi-

te aplicado deve ser aquele auferido na data da ocorrência do fato concreto. Tanto é fato que o Poder Legislativo deixou de conceder, em 2010, a revisão dos subsídios
dos Vereadores pela única razão do valor auferido pelos
mesmos, à época, já ter atingido o teto permitido pelo
art. 29, VI, da Constituição Federal.
Assim sendo, reitera-se o entendimento de que a aplicação retroativa da revisão geral anual, nos moldes desejados pelos recorrentes, importaria, na prática, em burla ao teto constitucional de subsídio dos vereadores. Ou
seja: a recomposição anual só é possível se observados
os tetos remuneratórios aplicáveis.
Quanto ao pedido de reconhecimento da boa-fé, esclarece-se que a atual legislação do TCEES prevê a possibilidade, em caso de processos de contas, de julgamento
pela regularidade com ressalva nos seguintes dispositivos do Regimento Interno:
Seção V
Das Decisões em Tomada ou Prestação de Contas
Art. 157. Na fase de instrução, veriﬁcada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal: [...]
§2º Na oportunidade de resposta à citação, será examinada a ocorrência de boa-fé na conduta do responsável e
a inexistência de irregularidade grave nas contas;
§ 3º Comprovados esses requisitos e subsistindo o débito, em fase prévia, o Tribunal proferirá, mediante decisão preliminar, deliberação de rejeição das alegações de
defesa e dará ciência ao responsável para que, em novo
e improrrogável prazo de trinta dias, recolha a importância devida.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, reconhecida a
boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débiwww.tce.es.gov.br

to, atualizado monetariamente, saneará o processo, se
não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
Art. 407.Na apreciação do recurso, reconhecida a boa-fé
do responsável ou do interessado e não havendo irregularidade grave nas contas, o Tribunal dará ciência ao recorrente para que, no prazo de trinta dias, recolha a importância devida atualizada monetariamente.
Parágrafo único. Efetuado o recolhimento tempestivo do
débito, o Tribunal dará provimento ao recurso e julgará
as contas regulares com ressalva, dando quitação ao responsável.
No entanto, no caso em análise, ainda que os recorrentes tivessem demonstrado a sua boa-fé, não houve a liquidação tempestiva do débito e a irregularidade tem
natureza grave, constatações estas que afastam a possibilidade de saneamento do processo ou de que as contas
sejam julgadas regulares com ressalvas.
Assim, pelas razões acima expostas, inaplicável seria o
artigo 407, da Resolução nº 261, de 4 de junho de 2013 –
Regimento Interno desta Corte de Contas.
Nesse contexto, opina-se pela manutenção da irregularidade referente ao pagamento de revisão geral anual com
indevido efeito retroativo.
Pagamento de verba indenizatória à Presidente da Câmara Municipal de Anchieta
Base Legal: infringência ao art. 39, §4º, da Constituição
da República de 1988 e ao artigo 1º, §2º, da Instrução
Normativa TC 26/2010.
Assim estabeleceu o voto do Relator no Acórdão recorrido:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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A gestora, em sua defesa, alega que “o subsídio do Presidente não se vincula ao comando constitucional do art.
26, inciso II, alínea b da Constituição Estadual e do art.
29, inciso VI, alínea b e 39, § 4º da Constituição Federal
de 1998, pois sua função de gestão a coloca numa situação diferenciada, sendo seu subsídio vinculado à base
do teto estabelecido ao chefe do Poder Executivo Municipal”.
A gestora argumenta, também, se “O subsidio diferenciado pode ser pago ao Presidente do Legislativo, posto que se compõe de uma verba de cunho indenizatório que visa dar cobertura a gastos inerentes ao desempenho da função do cargo de Presidente do Órgão Legislativo”.
Neste sentido, a gestora conclui que “partindo da premissa que ainda encontrava-se em vigor o § 2º, do artigo
da Lei nº 529/2008 que determinava o reajuste imediato do subsídio do vereador ao teto parlamentar estadual no momento em que a Lei de Fixação de subsídio do
deputado entrasse em vigo, não há que se falar em ilegalidade ...”.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva informa
que “da Folha de Pagamento encaminhada pela defendente, a descrição dos vencimentos da Presidenta da Câmara Municipal engloba dois valores distintos: subsídio
e subsídio diferenciado. Esta própria separação denota
que não se trata do subsídio diferenciado preconizado
pela Instrução Normativa n° 26/2010”.
A subscritora alega, em síntese, que ”na folha de pagamento percebe-se que a contribuição do INSS somente
incidiu sobre o valor correspondente a subsídio e não sobre a parcela subsídio diferenciado, o que denota não
se tratar de subsídio diferenciado, mas sim verba inde-

nizatória”.
Ademais, a subscritora ressalta, também, que “como já
discutido no RTC nº 267/2013 e na ITI nº 950/2013, o art.
2º da Lei n° 529/08, foi declarado inconstitucional pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (processo
n° 100.09.001524-7), tendo a decisão transitada em julgado. Abaixo, os termos da decisão”:
[...] AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -QUESTÃO DE ORDEM -ILEGITIMIDADE DO REQUERENTE -REJEITADA -ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 529⁄08, DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA -SUBSÍDIO DO PRESIDENTE
DA CÂMARA DE VEREADORES -FIXAÇÃO DE VERBA PELO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES REPRESENTATIVA E ADMINISTRATIVA -EXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL -SUBSÍDIO
ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO DO ARTIGO 26, INCISO II, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 29, INCISO VI, ALÍNEA “B”,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -INCONSTITUCIONALIDADE
-VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA -POSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO DIFERENCIADO PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA -NECESSIDADE DE RESPEITO AO TETO DEFINIDO CONSTITUCIONALMENTE -SUBSÍDIO EM
PATAMAR SUPERIOR AO DA REGRA LIMITADORA -DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º, DA
LEI MUNICIPAL Nº 529⁄08, DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA
-EFEITO “EX TUNC”.1. Não há que se falar em ilegitimidade, quando a exordial é subscrita pelo Procurador Geral de Justiça, apesar do mesmo não constar como proponente. Mero equívoco perpetrado ao indicar o requerente da ação direta de inconstitucionalidade. Questão
de ordem rejeitada. 2. Com a edição da Emenda Constitucional nº 19⁄98, que reformulou o artigo 39, § 4º, da
Constituição Federal, restou estatuído que os detentores
www.tce.es.gov.br

de mandato eletivo seriam remunerados exclusivamente por subsídio, ﬁxado em parcela única, vedado o acréscimo de quaisquer outros complementos, como adicionais, verbas de representação ou outra espécie remuneratória. 3. Em que pese tal determinação, atualmente é
admitido que os Presidentes das Câmaras Municipais recebam valor diferenciado, haja vista o exercício das funções representativa e administrativa, estando o referido
valor adstrito aos limites deﬁnidos constitucionalmente.
4. Comprovado nos autos que com o acréscimo da verba
inclusa no artigo 2º da Lei Municipal nº 529/08, o subsídio ﬁxado ao Presidente da Câmara Municipal de Anchieta o patamar previsto no artigo 26, inciso II, alínea “b”,
da Constituição Estadual, correspondente ao artigo 29,
inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal, evidente a
inconstitucionalidade do mesmo. 5. Artigo declarado inconstitucional com efeitos “ex tunc”. –grifei e negritei
Assim, da análise da questão, veriﬁca-se que a irregularidade está relacionada à Lei Municipal nº 529/08, cuja
decisão judicial transitada em julgado do TJ-ES que declarou a inconstitucionalidade da lei em comento, razão
pela qual acompanho o entendimento da área técnica,
do Parquet de Contas e mantenho a irregularidade, bem
como o ressarcimento no valor de R$ 18.302,50 equivalente a 8.102,39 VRTE’s, devidamente atualizado.
No que se refere ao incidente de inconstitucionalidade,
entendo que o mesmo ﬁca prejudicado, vez que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo –TJES,
em sede de controle concentrado se pronunciou nos termos do Processo nº 100.09.001524-7, declarando a inconstitucionalidade da referida lei, havendo, inclusive,
trânsito em julgado.
Desta maneira, tendo sido retirada do mundo do jurídiSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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co a norma em referência, não pode o Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo APRECIAR a inconstitucionalidade ou não em tese, posto que o Tribunal de Contas
pode apenas negar eﬁcácia à norma em referência, e,
neste caso, não há como exercer a apreciação e inconstitucionalidade, nos termos da Súmula 347 do Excelso Pretório, posto que esta já foi retirada do mundo jurídico.

Garioli trouxe a lume a tese do efeito repristinatório indesejado, isto é, um preceito declarado inconstitucional
e, por consequência tornado nulo, abre espaço que igual
preceito, existente em Lei anterior - que não tenha sido
revogado - venha a suprir a lacuna deixada pela inconstitucionalidade declarada.

dispositivo existente na Lei 195/2004, permitindo o pagamento de verba indenizatória ao Presidente da Câmara Municipal.

Nas palavras do nobre Advogado Gariolli:

Pelo exposto, acompanhando em parte a área técnica e
in totum o posicionamento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado do
Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento bem paciﬁcado, bem sólido, no sentido do efeito
repristinatório indesejado: “quando impugnada e declarada a inconstitucionalidade de uma norma, essa norma
faz com que outra com o mesmo vício de inconstitucionalidade ressurja”

Por ﬁm, no que pertine a tese referente a possibilidade
de ocorrência de efeito repristinatório indesejado, arguida pelo Ilustríssimo senhor Presidente da Câmara Municipal da Anchieta em sede de informações, entendo que
a mesma padece de fundamento. Vejamos.

A recorrente, no entanto, apresenta nova tese de defesa. Reconhecendo que a ﬁgura descrita como “subsídio
diferenciado” é realmente verba indenizatória erroneamente nomeada, busca demonstrar que a inconstitucionalidade declarada do artigo 2º da Lei nº 529/2008 promoveu a repristinação do art. 2º da Lei nº 195/2004 que
permitia o pagamento da verba indenizatória ao Presidente da Câmara Municipal.

Necessita, segundo o STF, para o conhecimento da própria ação que todo o complexo normativo revogado seja
também impugnado, se ele possuir esse condão de fazer
ressurgir o mesmo vício de inconstitucionalidade.
Em síntese:

A ﬁgura descrita como ‘subsídio diferenciado’ é realmente verba indenizatória, erroneamente nomeada.

A nulidade do artigo 2º, declarado inconstitucional, não
alcançou preceito semelhante existente na Lei 195/2004
(equivocadamente citada como 194/2004), uma vez que
este não foi incluído na Ação de Inconstitucionalidade,
levando ao seu ressurgimento no ordenamento jurídico.

Daí não ter sofrido os descontos previdenciários naturais do subsídio.

Assim dispõe a Lei 195/2004 que ﬁxou os subsídios dos
Vereadores do Município de Anchieta:

Sua concessão tem apoio na interpretação concedida à
própria Decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que declarou a inconstitucionalidade do artigo
2º da Lei 529/2008.
Senão vejamos:

Art. 2º - Ao Presidente da Câmara, em razão das atribuições que lhe são conferidas serão pagas mensalmente
verba indenizatória de R$ 2.652,00 (dois mil, seiscentos
e cinqüenta e dois reais), em função do cargo destacado,
que ocupa na Mesa Diretora. (realçamos)

Em sua Sustentação Oral, por ocasião do julgamento da
Ação de Inconstitucionalidade, o Advogado Dr. Patrick

Ao declarar a Inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei
529/2008, houve a automática repristinação de idêntico

Seguem os termos utilizados no recurso:

www.tce.es.gov.br

Ao proferir sua Decisão, o Eminente Desembargador Relator, assim se expressou em relação a essa repristinação:

Inicialmente, ressalto que tal efeito trata-se do retorno
da legislação anteriormente vigente, em razão da declaração de ausência de eﬁcácia da lei considerada inconstitucional.
( ... )
O STF vem utilizando a expressão “efeito repristinatório” (cf. AD/2.215-PE, medida cautelar, rei. Min. Celso
de Mello, lnf. 224/STF) da declaração de inconstitucionalidade. Isto porque, se a lei é nula, ela nunca teve eﬁcácia.
Se nunca teve eﬁcácia, nunca revogou nenhuma norma. Se nunca revogou nenhuma norma, aquela que teria sido supostamente “revogada”, continua tendo eﬁcácia. Eis o efeito repristinatório da decisão. (LENZA, P.
Direito Constitucional esquematizado-129 ed. rev., atual. e ampl.-São Paulo: Saraiva. 2008. p. 200}
Destarte, em consonância com as razões anteriormente expostas para afastar a verba descrita artigo 2º, da Lei
Municipal nº 529/08, que trata sobre a ﬁxação de verba
indenizatória ao Presidente da Câmara de Anchieta, torna-se claro que não poderá haver qualquer efeito reprisSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018

102

ATOS DO PLENÁRIO

tinatório, eis que a legislação anterior referente aos subsídios dos vereadores, qualquer que seja seu teor, não
poderá voltar a vigorar.

Presidente da Câmara, cuja concessão não é inconstitucional.

Tal entendimento arrima-se no fato que a Lei Municipal
nº 529/08, através de seu artigo 1º, ﬁxou os subsídios
mensais dos Vereadores do Município de Anchieta, para
a legislatura 2009/2012, no teto remuneratório previsto
no artigo 26, inciso 11, alínea “b”, da Constituição Estadual, razão pela qual, qualquer que seja o valor da verba
de representação que venha a ser estipulada, ultrapassará a previsão legislativa, e, consequentemente, conﬁgurará inconstitucionalidade. (realçamos e grifamos)

• A inconstitucionalidade declarada, do artigo 2º da Lei
529/2008, promoveu a repristinação do artigo 2º da Lei
195/2004.

Não se trata de VERBA DE REPRESENTAÇÃO, que iria ferir
o conceito de Subsídio em parcela única, vedadas pelo
parágrafo 4º do artigo 39 da Carta Magna, que diz:
Art. 39. ( ... )
Parágrafo 4º. O membro do Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio ﬁxado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratiﬁcação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, X
e XI.
A verba de representação ao detentor de mandato eletivo é expressamente vedada pela Constituição Federal.
Daí, nem a Lei 529/2008 que veio a ter seu artigo 2º declarado inconstitucional, e a Lei 195/2004, cujo artigo 2º
veio a ser repristinado por força da inconstitucionalidade anteriormente abordada, NENHUM DOS DOIS DIPLOMAS FALA EM VERBA DE REPRESENTAÇÃO.
Aﬁrmam a possibilidade da VERBA INDENIZATÓRIA ao

Dessa forma, temos que:

• O artigo 2º da Lei 195/2004 não padece do vício de inconstitucionalidade inquinado pelo MO Desembargador
em sua Decisão, posto que NÃO SE TRATA-COMO EQUIVOCADAMENTE FOI DESCRITO-DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO.
Assim, não há que ser considerado como válida a fundamentação trazida na Decisão para negar a possibilidade da repristinação argüida pela Defesa. Houve, sim, essa Repristinação, e a concessão da Verba Indenizatória à
Presidente da Câmara tinha amparo no artigo 2º da Lei
195/2004.
Saliente-se, ainda, que carece de fundamento o argumento trazido na Decisão ao aﬁrmar que não pode haver
repristinação em questão, justiﬁcando que “Tal entendimento arrima-se no fato que a Lei Municipal nº 529/08,
através de seu artigo 1º, ﬁxou os subsídios mensais dos
Vereadores do Município de Anchieta, para a legislatura
2009/2012 ( ... )
Ora, a repristinação refere-se ESPECÍFICA E EXCLUSIVAMENTE ao artigo 2º da Lei 195/2004 -coerente com o
preceito declarado inconstitucional -não alcançando os
demais mandamentos da Lei 529/2008, que continuaram eﬁcazes, inclusive seu artigo 1º, mencionado pelo
Desembargador Relator. Não ocorreu nenhum ato ilegal
na concessão da VERBA INDENIZATÓRIA - reconhecida
como tal pelos Auditores - à Presidente da Câmara Muwww.tce.es.gov.br

nicipal de Anchieta.
• Não se tratava de Subsídio Diferenciado, o que foi claramente demonstrado na Instrução Técnica, uma vez
que sobre a mesma não incidiam os tributos previdenciários.
• Conﬁgurava-se em Verba Indenizatória, como bem
apresentaram os Auditores. • A Verba Indenizatória não
é incluída na formação do teto remuneratório caracterizado pelo Subsídio.
• O artigo 2º da Lei 195/2004, repristinado por força
da inconstitucionalidade declarada do artigo 2º da Lei
529/2008, autorizava a concessão de Verba Indenizatória à Presidente da Câmara.
• O valor ﬁxado para a Verba Indenizatória não ultrapassou aquele que o artigo 2º da Lei 195/2004 autorizava.
Não houve ilegalidade.
Não houve inconstitucionalidade.
Não há o que ressarcir.
Ocorre que, independentemente da decisão judicial que
anulou o art. 2º da Lei nº 529/2008, este Tribunal de
Contas, por meio da Instrução Normativa nº 026/2010,
não permite o pagamento de verba indenizatória ao Presidente da Câmara Municipal em razão do exercício das
funções representativa e administrativa, somente admitindo o subsídio diferenciado.
Tendo sido revigorada a lei antiga, que estabelecia verba indenizatória (como os próprios recorrentes reconheceram se tratar), isso feriu a IN 026/2010, que estabelece o entendimento deste Tribunal que inadmite o pagamento de verba indenizatória ao Presidente da Câmara
Municipal.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Nesse contexto, opina-se pela manutenção da irregularidade que condenou a recorrente Sra. Dalva da Matta
Igreja, ao pagamento de multa e ressarcimento ao erário
por autorizar e receber pagamentos indevidos de verba
indenizatória.

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.

Diante de todo o exposto, entendo pela imutabilidade
do acórdão recorrido.

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Ante todo o exposto, acompanhando integralmente 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.
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 do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1 CONHECER do recurso por conter todos os requisitos
de admissibilidade exigidos à espécie;
1.2 NEGAR PROVIMENTO, no mérito, nos termos acima delineados, mantendo-se integralmente as o teor do
acórdão recorrido – Acórdão TC 0651/2016 ;
1.3 NOTIFICAR os responsáveis, senhores Marcus Vinicius Doerlinger Assad e Dalva da Matta Igreja, da decisão que vier a ser proferida;
1.4 ARQUIVAR os autos após os trâmites de estilo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

ACÓRDÃO TC-1279/2018 – PLENÁRIO
Processos: 07333/2017-7, 05471/2015-5
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: IPASJM - Instituto de Previdência e Assistência Dos
Servidores de Jerônimo Monteiro
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Interessado: JOSE GUILHERME JUNGER DELOGO

www.tce.es.gov.br

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC-676/2017- PRIMEIRA CÂMARA – CONHECER – NÃO
PROVIMENTO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito
Santo, por intermédio do procurador, Dr. Luiz Henrique
Anastácio da Silva, em face do Acórdão TC 676/2017 –
Primeira Câmara, através do qual julgou-se regulares
com ressalva as contas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo Monteiro, relativas
ao exercício de 2014, sob responsabilidade do Sr. José
Guilherme Junger Delôgo, conforme segue:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC5471/2015, ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia sete de junho de maio de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que encampou as determinações propostas pela senhora conselheira convocada Márcia Jaccoud
Freitas:
1. Afastar o indicativo de irregularidade constante do
item 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva 851/2017-1
(Ausência da base de dados para o cálculo do limite de
gastos com despesas administrativas do RPPS), em consonância com o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas;
2. Afastar, pelas razões antes expendidas, os indicativos
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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de irregularidade tratados nos itens 1 e 2 da decisão do
relator, mantendo-se o indicativo de irregularidade tratado no item 3 da decisão, expedindo-se de determinação quanto a este item;
3. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas
Anual do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Jerônimo Monteiro, relativa ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor José
Guilherme Junger Delôgo, dando-lhe a devida quitação;
4. Determinar ao atual gestor do instituto:
4.1 Que proceda a separação orçamentária, ﬁnanceira
e contábil dos recursos e obrigações dos planos ﬁnanceiro e previdenciário, nos termos do art. 8º, parágrafo único, e art. 50, incisos I e III da Lei Complementar
101/2000 (LRF); art. 1º, inciso I, e art. 6º, inciso VII, da
Lei 9.717/1998; arts. 71 a 74 da Lei Federal 4.320/1964;
arts. 20 a 22 da Portaria MPS 403/2008; e Lei Municipal
1.163/2005;
4.2 Que, na próxima prestação, veriﬁque a compatibilidade dos registros contábeis com a Avaliação Atuarial,
bem como apresente um estudo de viabilidade orçamentária e ﬁnanceira para a mensuração e o lançamento
da Cobertura de Insuﬁciência Financeira, inclusive quanto ao limite de Gastos com Pessoal, permitindo o correto
registro da Provisão Matemática Previdenciária;

o acompanhamento dos gastos administrativos ao longo
do exercício, evitando sua extrapolação;

larmente atendidos, motivo pelo qual deve o presente
recurso ser conhecido.

5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado

DO MÉRITO

Com o ﬁto de assegurar o contraditório, com amparo no
artigo 156 da Lei Complementar 621/2012 c/c com o artigo 402, inciso I, do RITCESS, por meio da Decisão Monocrática 1692/2017, foi concedida, ao Sr. José Guilherme Junger Delogo, a oportunidade para oferecimento de
contrarrazões recursais, tendo em vista a possibilidade
de reforma do ACÓRDÃO TC-676/2017 – Primeira Câmara. Entretanto, de acordo com o Despacho 22670/2018,
veriﬁcou-se não constar no Sistema e-TCEES qualquer
documentação protocolizada em nome do Sr. José Guilherme Junger Delogo.

O Ministério Público de Contas – MPC impetrou o presente Recurso de Reconsideração em face do Acórdão
676/2017 – Primeira Câmara ter julgado regular com ressalva a prestação de contas do Instituto de Previdência
de Jerônimo Monteiro.

Após, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC para instrução, que manifestou-se pelo CONHECIMENTO do
presente Recurso e no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL, com sugestão pela IRREGULARIDADE DAS CONTAS do Instituto de Previdencia e Assistencia dos Srvidores de Jeronimo Monteiro, sem prejuizo da aplicação
de multa.
O Ministério Publico de Contas, manifestou-se por meio
do Parecer 4113/2018, anuindo à proposta da àrea
técnica.

4.3 Que, na próxima prestação de contas anual, quanto
ao item 3.2.1 do Relatório Contábil, providencie junto ao
atuário, a correção da Avaliação Atuarial de 2014;

Após vieram os autos conclusos a este Relator.

4.4 Que, na próxima prestação de contas anual, quanto
ao item 3.4.1 do Relatório Contábil, apresente os dados
exigidos pelo Tribunal para o cálculo do limite legal com
a Despesa Administrativa do Instituto, bem como realize

Em consonância com a Instrução Técnica de Recurso
268/2017 (ﬂs. 17/22), constata-se que os requisitos de
admissibilidade, quais sejam: o cabimento, o interesse
recursal, a legitimidade e a tempestividade restam regu-

FUNDAMENTAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

www.tce.es.gov.br

Inicialmente registro que acompanho a área técnica pelo
não provimento do item III.III do MT 405/2018 que trata da Ausência de separação orçamentária, ﬁnanceira
e contábil dos recursos e obrigações correspondentes
aos planos ﬁnanceiro e previdenciário, cuja manifestação adoto como parte do meu voto, reproduzindo-a:
III.III. Ausência de separação orçamentária, ﬁnanceira e
contábil dos recursos e obrigações correspondentes aos
planos ﬁnanceiro e previdenciário
Base legal: artigo 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/1998;
artigo 20 da Portaria MPS 403/2008; e Lei Municipal
1163/2005.
No RTC 339/2016 (Processo TC 5471/2015), a irregularidade em tela fora apontada conforme segue:
Aprovada a lei de segregação da massa, a contabilidade
do sistema previdenciário do Município deve proceder à
separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes a cada plano.
Entretanto, os demonstrativos contábeis encaminhados
na PCA não apresentam a separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações dos planos
ﬁnanceiro e previdenciário.
Diante do exposto, sugere-se a citação do responsável
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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em função da irregularidade apontada em análise.
Após a apresentação de justiﬁcativas por parte do gestor
responsável, a Área Técnica, através da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 851/2017 (Processo TC 5471/2015), realizou a análise das mesmas, conforme segue:
O responsável alega que os documentos, balancete contábil da despesa, resumo da receita por fonte e conta
bancária por fundo, demonstram que os recursos ﬁnanceiros e previdenciários são segregados de acordo com
sua ﬁnalidade; e que devido a sua ínﬁma estrutura não
tem como separar contas por CNPJ.
Nota-se que não foram acostadas justiﬁcativas quanto à
implementação da separação orçamentária, ﬁnanceira e
contábil dos recursos e obrigações correspondentes aos
planos ﬁnanceiro e previdenciário.
Salienta-se que a segregação entre fundos está prevista
não só pela Lei 9.717/1998, Lei Municipal 1.163/2005 e
Portaria MPS 403/2008, como também pela Lei Complementar 101/2000 (LRF):
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente; (g. n.)
Portanto, os registros do RPPS deveriam estar sendo feitos em três unidades gestoras: Taxa de administração,
Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro; com capacidade de geração de demonstrações contábeis, conforme
dispõe o art. 50, inciso III, da LRF.

A unidade gestora, “Taxa de Administração”, deve receber, por transferência ﬁnanceira, recursos das outras duas unidades gestoras.
Cada unidade gestora terá seu registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em atenção ao art. 5º,
inciso X, da IN RFB 1.183/2011, e Parecer Consulta TC
008/2013; não se conferindo, entretanto, personalidade
jurídica a cada uma delas, vez que tal registro serve apenas aos ﬁns de ﬁscalização tributária.
Ressalta-se a IN RFB 1.183/2011 foi revogada pela IN
RFB 1.470/2014, e que esta foi revogada pela IN RFB
1.634/2016; prevalecendo, entretanto, a obrigatoriedade de inscrição no CNPJ, relativa aos fundos públicos,
conforme dispõe o art. 4º, inciso X, da IN RFB 1.634/2016.
Assim, conclui-se pela irregularidade deste item. No entanto, considerando que há possibilidade de segregação
entre os fundos, a partir do exercício corrente (2017); sugere-se DETERMINAR ao responsável que proceda a tal
separação, neste exercício, nos termos do art. 8º, parágrafo único, e art. 50, incisos I e III da Lei Complementar
101/2000 (LRF); art. 1º, inciso I, e art. 6º, inciso VII, da
Lei 9.717/1998; arts. 71 a 74 da Lei Federal 4.320/1964;
arts. 20 a 22 da Portaria MPS nº 403/2008; e Lei Municipal 1.163/2005.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer
1265/2017, anuiu à proposta da Área Técnica.
No Acórdão TC 676/2017 consta o Voto do Relator a respeito da irregularidade em comento, conforme segue:
Segundo o relatório técnico, aprovada a lei de segregação de massa, não foi apresentada nos demonstrativos
contábeis, a separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações dos planos ﬁnanceiro e
www.tce.es.gov.br

previdenciário.
O gestor esclareceu, em síntese, que o Balancete Contábil da Despesa, o Resumo da Receita por Fonte e as contas bancárias por fundo, demonstram que os recursos ﬁnanceiros e previdenciários são segregados de acordo
com a sua ﬁnalidade, e que, devido à sua ínﬁma estrutura, não tem como separar contas por CNPJ.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade, porém, expedindo somente determinação, argumentando, em síntese, o seguinte:
[...]
- Não foi justiﬁcado quanto à implementação da separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e
obrigações correspondentes aos planos ﬁnanceiro e previdenciário”.
- A segregação entre fundos está prevista nas Leis
9717/1998 e 101/2000 (Federal) e 1163/2005 (Municipal), transcrevendo o artigo 50, inciso III da LRF, verbis:
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes: III – as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e
operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.
- Os registros do RPPS, portanto, deveriam estar sendo
feitos em três unidades gestoras: Taxa de administração,
Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro, com capacidade de geração de demonstrações contábeis, conforme
dispõe o artigo 50, inciso III, da LRF.
- Cada unidade gestora terá seu registro no CNPJ, em
atenção ao artigo 5º, inciso X, da IN RFB 1.183/2011, e
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Parecer Consulta TC 008/2013, não se conferindo, entretanto, personalidade jurídica a cada uma delas, haja vista que tais registros servem apenas para ﬁns de ﬁscalização tributária.
- Ressaltou que a IN RFB 1.183/2011 foi revogada pela IN RFB 1.470/2014, que foi revogada pela IN RFB
1.634/2016, prevalecendo, entretanto, a obrigatoriedade de inscrição no CNPJ relativa aos fundos públicos,
conforme artigo 4º inciso X da IN RFB 1.634/2016.
- Concluiu pela mantença da irregularidade. No entanto,
considerando a possibilidade de segregação entre fundos a partir de 2017, sugeriu a expedição de determinação ao responsável para que proceda a separação, neste exercício (2017) - g.n
Desta feita, entendo que a irregularidade de fato deva
ser mantida, todavia, como é possível a segregação de
massa, restando esta evidenciada no Balancete da Despesa, no Resumo da Receita por fonte e nas contas bancárias por fundo, não sendo possível a separação das
contas por CNPJ devido à sua ínﬁma estrutura, entendo
que a expedição de determinação se mostra suﬁciente.
Posto isto, acompanhando a área Técnica e o Ministério
Público Especial de Contas, mantenho a presente irregularidade, todavia, entendo que a expedição de determinação mostra-se suﬁciente neste caso.
Após o Voto do Relator, a Conselheira convocada procedeu ao Voto-Vista, sendo que, para a irregularidade ora
tratada, manifestou-se da seguinte forma:
Acompanho a área técnica, o Ministério Público de Contas e o Relator quanto à DETERMINAÇÃO proposta para o item 3.3.2 – Ausência de separação orçamentária,
ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações corres-

pondentes aos planos ﬁnanceiro e previdenciário.
Análise:
Após a regular citação do gestor responsável pelo IPASJM,
ainda no Processo TC 5471/2015, o mesmo apresentou a
sua justiﬁcativa quanto à irregularidade ora tratada alegando que os demonstrativos constantes naquele processo evidenciavam que os recursos ﬁnanceiros e previdenciários se encontravam segregados de acordo com
sua ﬁnalidade e que devido a ínﬁma estrutura do Instituto não havia como separar as contas por CNPJ.
Em que pese a justiﬁcativa prestada pelo gestor, a Auditora subscritora da ITC 851/2017 (Processo TC 5471/2015)
veriﬁcou que não haviam sido acostadas aos autos justiﬁcativas a respeito da implementação da separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes aos planos ﬁnanceiro e previdenciário, desta feita, fora mantida a irregularidade.
Não obstante, a Auditora subscritora observou que o Sistema Cidades do Tribunal de Contas possibilitaria a segregação de fundos a partir do exercício de 2017, assim,
sugeriu-se que o Plenário desta Corte de Contas determinasse ao responsável que este procedesse a aludida
segregação naquele exercício ﬁnanceiro.
Compulsando o Sistema Cidades deste Tribunal de Contas, veriﬁca-se que o atual gestor do IPASJM realizou a
segregação legalmente prevista, atendendo, assim, à determinação contida no item 4.1 do Acórdão TC 676/2017
– Primeira Câmara.

mais persiste pelo fato de o gestor responsável pelo
IPASJM ter realizado a segregação dos recursos e obrigações relativos aos planos ﬁnanceiro e previdenciário;
Sugere-se o afastamento da presente irregularidade.
No que pertine aos demais itens, que dizem respeito à
Inversão no cálculo do resultado atuarial do fundo ﬁnanceiro ( item III.I) e Provisão matemática previdenciária
contabilizada indevidamente ( item III.II), divirjo do entendimento técnico, encampado pelo Mistério Público
de Contas. Explico:
A área técnica manifestou-se por meio da Manifestação
Técnica 0405/2018 (ﬂs. 36/52), nos seguintes termos:
III.I. Inversão no cálculo do resultado atuarial do fundo ﬁnanceiro
Base legal: artigo 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/1998;
e Portaria MPS 403/2008.
Através do Relatório Técnico-Contábil – RTC 339/2016
(Processo TC 5471/2015), a irregularidade em tela fora
apontada conforme segue:
[...]
Quanto ao Fundo Financeiro, o Instituto de Previdência apresentou Superávit atuarial no valor de R$
143.078.518,18.
Sendo que a situação das alíquotas é a seguinte:
Custeio Normal de 29% – Ente Total: 18%; Servidores:
11%.

Destarte, considerando que não se vislumbra a possibilidade de a irregularidade ora tratada ter incorrido em dano ﬁnanceiro no exercício de 2014;

Entretanto, veriﬁca-se que o cálculo atuarial do DEMAAT foi realizado de forma invertida, o correto seria Déﬁcit atuarial de R$ 143.078.518,18, conforme demonstrado a seguir:

Considerando que a irregularidade em comento não

Diante do exposto, sugere-se a citação do responsável
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em função da irregularidade apontada em análise.
Após a apresentação de justiﬁcativas por parte do gestor
responsável, a Área Técnica, através da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 851/2017 (Processo TC 5471/2015), realizou a análise das mesmas, conforme segue:
O responsável alega que a divergência identiﬁcada pelo
TCEES, neste item, foi acertada no exercício de 2015, e
como medida para correção de erros contábeis do RPPS,
exonerou o contador, pelas reincidentes irregularidades
apresentadas pelo RPPS.
Ressalta-se que as demonstrações contábeis e documentos do RPPS, referentes ao exercício de 2015, estão sendo tratados no Proc. TC 10311/2016 (PCA/2015).
Ressalta-se, também, que a inversão no cálculo do resultado atuarial do fundo ﬁnanceiro, apontada neste item,
foi causada pelo atuário e não pelo contador. A Portaria MPS nº 403/2008 dispõe, em seu art. 2º, inciso VI,
que a reavaliação atuarial é um estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas, demográﬁcas e econômicas da população analisada,
com o objetivo principal de estabelecer, de forma suﬁciente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano.
Considerando que a reavaliação atuarial tem o objetivo
de dimensionar os compromissos do plano de benefícios
e estabelecer o plano de custeio para a observância do
equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial dos regimes próprios de
previdência social – RPPS;
Considerando que a apresentação do valor de R$
143.078.518,18 como superávit atuarial, ao invés de déﬁcit, no Fundo Financeiro, é uma grave infração à norma
legal e regulamentar;

Considerando que o gestor não demonstrou a veriﬁcação do estudo atuarial realizado, tendo em vista que o
resultado esperado para o Fundo Financeiro é déﬁcit e
não superávit;
Considerando que o pagamento do serviço atuarial somente deveria ter sido efetuado após sua regular liquidação, e nessa etapa da despesa, veriﬁcar o resultado
seria o mínimo, e dessa forma, deveria ter sido questionado pelo gestor, responsável direto pela política previdenciária do ente;
Considerando que compete ao gestor da autarquia previdenciária a administração geral do instituto, bem como
a adequação do plano de amortização, por todo o seu
prazo de vigência, de modo a garantir o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial
[...]
Análise:
A presente irregularidade fora apontada pela Área Técnica através da RTC 339/2016 (Processo TC 5471/2015)
indicando ter ocorrida a inversão do valor do resultado
atuarial do órgão que, ao invés de evidenciar um déﬁcit
no valor de R$ 143.078.518,19 no Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial, registrou-se um superávit
neste mesmo valor.
A inversão do resultado atuarial ocasionado pela troca
do sinal negativo pelo positivo culminou numa divergência de R$ 286.157.036,38 na demonstração do resultado do órgão, portanto, o Demonstrativo de Resultados
da Avaliação Atuarial concernente ao exercício de 2014
apresenta um resultado atuarial completamente fora da
realidade do órgão, culminando na prestação de informação falsa ao público interessado.
www.tce.es.gov.br

O gestor responsável justiﬁcou tal irregularidade declarando que a mesma fora causada pelo atuário e não pelo contador, entretanto, na ITC 851/2017 (Processo TC
5471/2015), a Área Técnica, além de entender que tal
irregularidade conﬁgura-se de natureza grave, assinalou que na liquidação do pagamento efetuado ao serviço atuarial deveria ter sido questionado pelo gestor, responsável direto pela política previdenciária do órgão,
o improvável resultado superavitário obtido no estudo
atuarial realizado.
Neste sentido, a própria Conselheira convocada, em seu
Voto-Vista, declarou que se trata de um erro de fácil percepção, já que os Fundos Financeiros tendem a ser deﬁcitários. Por isso, deveria ter sido veriﬁcado pelo gestor e
corrigido pelo atuário.
O então Relator do processo TC 5471/2015 acolheu as
justiﬁcativas apresentadas pelo gestor, entendendo que
o responsável pelo cálculo atuarial e pelo registro contábil não é o gestor, mas o atuário e o contador, conforme, segundo o Relator, fora explicado pelo subscritor da
ITC, levando em consideração, ainda, que os equívocos
no cálculo atuarial e no registro contábil foram corrigidos em 2015.
De antemão, vale lembrar que na ITC também fora mencionado que veriﬁcar o resultado obtido seria o mínimo que o gestor responsável deveria proceder, e assim,
questionar o atuário o resultado apresentado de forma
deveras descabida da realidade do órgão.
Também fora mencionado na ITC que compete ao gestor
da autarquia previdenciária a administração geral do Instituto, bem como a adequação do plano de amortização,
por todo o seu prazo de vigência, de modo a garantir o
equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial do RPPS.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Neste sentido, o MPC assinala que o gestor responsável
pelo RPPS dever ser rigoroso na observância do equilíbrio atuarial e na perseguição da sustentabilidade desse
regime previdenciário, o que só pode ser alcançado com
o regular e tempestivo cálculo do resultado atuarial do
fundo ﬁnanceiro.
O douto Procurador do MPC, traz à baila o artigo 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/1998, in verbis:
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:
I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios;
[...]
Vê-se, portanto, a signiﬁcativa importância dada pela lei
federal em tela à avaliação atuarial objetivando o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial dos entes previdenciários, assim, a avaliação atuarial realizada de forma errônea vem
comprometer os compromissos assumidos pelo ente perante os seus segurados no que se refere aos pagamentos concernentes às suas aposentadorias e pensões.
Ante o exposto, observa-se que a irregularidade ora tratada se apresenta de forma grave, como já aﬁrmado pela Área Técnica através da ITC 851/2017, bem como neste Recurso de Reconsideração pelo MPC.
Quanto à responsabilização pela irregularidade ora tratada, com base no artigo 3º, inciso III, da Instrução Nor-

mativa TC 34/2015 e no artigo 80, § 1º, do Decreto-Lei
200/1967, o MPC conclui que deverão ﬁgurar no polo
passivo da relação processual, em processos de prestação de contas de gestão, apenas aqueles que detiverem
competência para a emissão de empenho e/ou autorização de pagamento, ou seja, o ordenador de despesas do
órgão, neste caso, o Sr. José Guilherme Junger Delôgo.
O MPC reforça o seu entendimento mencionando o artigo 5º, inciso IV, da Resolução do TCEES 273/2014, bem
como a proposta de Resolução da Atricon advinda do
Conselheiro Substituto, Sr. Isaias Lopes da Cunha, que,
dentre outros aspectos, infere, quanto ao administrador
público e ordenador de despesas, que ao “aceitarem” o
“múnus público” de dirigir a administração pública e gerir recursos públicos assumiram o risco, inclusive em relação aos atos dos servidores a eles subordinados, pelos quais respondem por culpa in vigilando (culpa presumida).
Na realidade, todo o arcabouço trazido pelo MPC vai ao
encontro da própria Carta Magna, que, em seu artigo 70,
parágrafo único, dispõe:
Art. 70. omissis
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que,
em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
Isto posto, torna-se evidente a responsabilidade do gestor responsável pelo IPASJM no exercício de 2014, Sr. José Guilherme Junger Delôgo, quanto à irregularidade ora
www.tce.es.gov.br

tratada, haja vista ser este o responsável direto pela política previdenciária do Instituto.
No que se refere à regularização ocorrida no exercício de
2015, tal fato não legitima a falta de zelo do gestor responsável para com o Instituto de Previdência no exercício de 2014, visto tratar-se de irregularidade de cunho
grave, comprometendo o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial
do Instituto.
Ante o exposto, permanece a irregularidade.
Pois Bem.
Do exame dos apontamentos e dos documentos trazidos
aos autos bem como das análises empreendidas, há que
se reconhecer que, de fato, houve um erro na elaboração do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) e que este erro crasso resultou em dados
contábeis do Instituto de Previdência e Assistência Social completamente equivocados, naquele exercício de
2014.
Todavia há que se considerar que a leitura e interpretação do referido demonstrativo de avaliação atuarial,
DRAA, exige conhecimento especíﬁco do da técnica/ciência atuarial. Digo isto porque, segundo a PORTARIA
MPS Nº 403, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, a avaliação atuarial é um estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas, demográﬁcas e econômicas da população analisada, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suﬁciente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano, sendo referido demonstrativo um resumo de tal avaliação.
Por sua vez a mesma PORTARIA Nº 403, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, do Ministério da Previdência social,
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Art. 2º Para os efeitos desta Portaria considera-se:.

Ghisi do Tribunal de Contas da União, proferido o Processo TC 575.130/1989, quando aﬁrma:

denciárias o art. 17 da Portaria MPS 403/2008 estabelece:

[...]

[...]

V - Atuário: proﬁssional técnico com formação acadêmica em ciências atuariais e legalmente habilitado para o
exercício da proﬁssão;

Não se pode, tampouco, pretender que todas as informações de subalternos sejam checadas por seus superiores, sob o risco de inviabilizar-se a administração.
Alias, se assim o fosse, não seriam necessários os servidores subalternos. Bastariam os chefes.

Art. 17. As avaliações e reavaliações atuariais indicarão
o valor presente dos compromissos futuros do plano de
benefícios do RPPS, suas necessidades de custeio e o resultado atuarial.

assim deﬁne atuário e:

[...]
Segundo o Guia do estudante da Editora Abril, o curso de
Atuária tem duração média de 4 anos, e possui em sua
grade curricular disciplinas como cálculo numérico, contabilidade, economia, probabilidade, estatística e matemática ﬁnanceira, além de legislação. Entre as matérias
especíﬁcas estão teoria do risco, contabilidade de seguro e gerência de risco ﬁnanceiro.
Pois bem, não há dúvidas de que no exercício de suas
competências o gestor tomou as providencias que lhe
eram possíveis para realizar os cálculos atuarias, qual seja a contratação de um proﬁssional especíﬁco que, inclusive, assinou o Resultado da Avaliação Atuarial.

Assim, embora a Prestação de Contas a esta Corte seja responsabilidade pessoal e intransferível do gestor do
Fundo, entendo que no presente caso o erro decorreu
de fato terceiro e, portanto, não se trata de erro suﬁciente para conduzir à irregularidade das contas do gestor,
no exercício de 2014. Portanto, em relação a este item,
sou pelo não provimento do recurso mantendo-se incólume o acórdão.
Quanto ao item III.II - obrigações correspondentes aos
planos ﬁnanceiro e previdenciário, as análises técnicas
procedidas são as que segue:

Desta forma, considero que a responsabilidade pela
emissão do demonstrativo de resultados da avaliação
atuarial incorreto, que resultou em registros contábeis
também incorretos, não pode ser atribuída ao Sr. José
Guilherme Junger Delogo, vez que a contabilidade reproduziu os dados constantes nos documentos produzidos
pelo atuário, tal qual exigia a Norma de Contabilidade vigente á época – Resolução CFC 750. Portanto, o gestor
do fundo agiu com base nas informações recebidas do
técnico contratado para tal ﬁm, não podendo o mesmo
ter suas contas rejeitadas por erro de um técnico em um
trabalho de alta complexidade.

III.II. Provisão matemática previdenciária contabilizada
indevidamente

Neste sentido, cito voto do Ministro Adhemar Paladini

Sobre a contabilização das reservas matemáticas previ-

Base legal: artigo 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/1998;
e artigo 17 da Portaria MPS 403/2008.
No Relatório Técnico-Contábil – RTC 339/2016 (Processo TC 5471/2015), a irregularidade em tela fora apontada conforme segue:
O artigo 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98 estabelece
que a avaliação atuarial deﬁnirá o custeio, devendo ser
contabilizado, a ﬁm de garantir o equilíbrio ﬁnanceiro e
atuarial do regime próprio de previdência social.

www.tce.es.gov.br

§ 1º O passivo atuarial do RPPS é representado pelas reservas matemáticas previdenciárias que correspondem
aos compromissos líquidos do plano de benefícios.
§ 2º Na hipótese do RPPS constituir fundo previdencial
para oscilação de risco este deverá compor o passivo
atuarial.
§ 3º As reservas matemáticas previdenciárias serão registradas no Passivo Exigível a Longo Prazo, no grupo de
contas denominado Provisões Matemáticas Previdenciárias, observado o detalhamento estabelecido no Plano
de Contas aplicável aos RPPS.
§ 4º O resultado atuarial será obtido pela diferença entre
o passivo atuarial e o ativo real líquido, sendo este representativo dos recursos já acumulados pelo RPPS.
Do Balancete de Veriﬁcação do Instituto (BALVER) observou-se a existência de não conformidades entre os valores previstos na avaliação atuarial (DEMAAT) e os contabilizados do plano previdenciário, conforme sintetizado
na tabela a seguir:
Também se observou a existência de não conformidades entre os valores previstos na avaliação atuarial (DEMAAT) e os contabilizados do plano ﬁnanceiro, conforme
sintetizado na tabela a seguir:
Consta também no BALVER lançamentos de Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário no valor de R$ 570.224,80
e de Outras Provisões Atuariais para Ajustes do Plano no
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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valor de R$ 1.665.200,80 sem a devida explicação.
Quanto a Previsão Matemática Previdenciária, veriﬁcou-se que esta foi registrada no Balanço Patrimonial (BALPAT) no valor de R$ 4.516.324,80.
Diante do exposto, sugere-se a citação do responsável
para que apresente justiﬁcativas e/ou documentos sobre as diferenças apuradas entre o BALVER e DEMAAT e
os lançamentos sem explicação no BALVER.
Após a apresentação de justiﬁcativas por parte do gestor
responsável, a Área Técnica, através da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 851/2017 (Processo TC 5471/2015), realizou a análise das mesmas, conforme segue:
O responsável alega que as divergências identiﬁcadas
pelo TCEES, neste item, foram acertadas no exercício de
2015, e como medida para correção de erros contábeis
do RPPS, exonerou o contador, pelas reincidentes irregularidades apresentadas pelo RPPS.
Ressalta-se que as demonstrações contábeis e documentos do RPPS, referentes ao exercício de 2015, estão sendo tratados no Proc. TC 10311/2016 (PCA/2015).
Considerando que a reavaliação atuarial tem o objetivo
de dimensionar os compromissos do plano de benefícios
e estabelecer o plano de custeio para a observância do
equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial dos regimes próprios de
previdência social – RPPS;
Considerando que as demonstrações contábeis não reﬂetiram a reavaliação atuarial realizada, quando deveriam fornecer informações aos seus usuários para subsidiar os processos decisórios e a prestação de contas;
Considerando que a provisão matemática previdenciária, registrada no Balanço Patrimonial (BALPAT), no valor
de R$ 4.516.324,80, não condiz com a reavaliação atua-

rial (DEMAAT), conﬁgurando grave infração à norma legal e regulamentar;
Considerando que compete ao gestor da autarquia previdenciária a administração geral do instituto; conclui-se
pela IRREGULARIDADE deste item.
O MPC, através do Parecer 1265/2017, anuiu à proposta da Área Técnica.
No Acórdão TC 676/2017 consta o Voto do Relator a respeito da irregularidade em comento, conforme segue:
Segundo o relato técnico, sobre a contabilização das reservas matemáticas previdenciárias, foi veriﬁcado pelo
arquivo BALVER, a existência de não conformidade entre os valores previstos na avaliação atuarial (DEMAAT) e
os contabilizados, do plano previdenciário, bem como do
plano ﬁnanceiro, conforme demonstrado às ﬂs. 208-209.
O gestor apresentou as mesmas justiﬁcativas do item anterior, também para este item, às quais me reporto nesta análise.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade, argumentando, em síntese, que a provisão matemática previdenciária registrada no Balanço Patrimonial, no
valor de R$ 4.516.324,80, não condiz com a reavaliação
atuarial (DEMAAT), bem como lançamentos de ajustes
no BALVER, de “Resultado Atuarial Superavitário” no valor de R$ 570.224,80, e de “Outras Provisões Atuariais”
para ajustes do Plano no valor de R$ 1.665.200,80.
Assim sendo, pelos mesmos fundamentos analisados no
item anterior, entendo que o lançamento de tais valores,
no Balanço Patrimonial e no BALVER, não é de responsabilidade do gestor e, sim do atuário e do contador,
portanto, não procedendo às conclusões da Área Técnica
pela mantença da irregularidade.
www.tce.es.gov.br

Desta feita acolho as justiﬁcativas apresentadas, até porque as divergências foram corrigidas na Prestação de
Contas de 2015, e, sem maiores delongas, divirjo do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas e afasto a presente irregularidade.
Após o Voto do Relator, a Conselheira convocada procedeu ao Voto-Vista, sendo que, para a irregularidade ora
tratada, manifestou-se da seguinte forma:
A Provisão Matemática Previdenciária corresponde à diferença entre a projeção de gastos e receitas previdenciárias ao longo do tempo, apurada pelo atuário, que deve
ser registrada contabilmente pelo Instituto.
No exercício de 2014, as rubricas que compõem a Provisão Matemática Previdenciária apresentaram divergências entre a Avaliação Atuarial e os registros contábeis.
Como consequência, o Passivo constante do Balanço Patrimonial apresentou um valor menor que o devido.
O gestor limitou-se a informar que o fato foi corrigido no
exercício seguinte.
O Balancete de Veriﬁcação do exercício de 2015, constante do processo TC n. 10.311/2016, apresenta rubricas com os mesmos valores da correspondente Avaliação Atuarial, exceto quanto à conta contábil denominada Cobertura de Insuﬁciência Financeira, referente à estimativa de aporte ﬁnanceiro do ente para suprir o déﬁcit atuarial.
No Balancete de Veriﬁcação relativo ao exercício em foco, além da divergência entre as demais rubricas, tal
aporte também não constava da Avaliação Atuarial, tendo sido lançado pelo Instituto sem qualquer justiﬁcativa.
Em 2014, a Cobertura de Insuﬁciência Financeira foi responsável pela redução substancial do valor da Provisão
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Previdenciária, assim como do Passivo constante do Balanço Patrimonial.

851/2017 (Processo TC 5471/2015), a Área Técnica manteve a irregularidade.

Entendo que o fato não é suﬁciente para conduzir à irregularidade das Contas, podendo ser corrigido quanto à
justiﬁcativa para o registro da Cobertura de Insuﬁciência
Financeira. Cabe, portanto, uma DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual gestor, para que, na próxima prestação, veriﬁque a compatibilidade dos registros contábeis com a
Avaliação Atuarial, bem como apresente um estudo de
viabilidade orçamentária e ﬁnanceira para a mensuração
e o lançamento da Cobertura de Insuﬁciência Financeira,
inclusive quanto ao limite de Gastos com Pessoal, permitindo o correto registro da Provisão Matemática Previdenciária.

No entanto, o Relator daquele processo entendeu que
o lançamento dos valores questionados no balanço patrimonial e no arquivo BALVER não são de responsabilidade do gestor, mas sim do atuário e do contador, tendo considerado, ainda, que as divergências em comento
haviam sido corrigidas na prestação de contas de 2015.

Análise:
No RTC 339/2016 (Processo TC 5471/2015) veriﬁcou-se
que a provisão matemática do Instituto fora contabilizada indevidamente, haja vista que o cálculo das provisões
matemáticas com base no arquivo BALVER difere do cálculo das provisões evidenciado no arquivo DEMAAT, sendo que também fora observado que o Balanço Patrimonial apresentava uma previsão matemática divergente
de ambos os arquivos retromencionados.

Observa-se que tais entendimentos foram tratados no
item anterior, tendo sido constatada a clara responsabilidade do gestor do IPASJM no exercício de 2014, responsável direto pela política previdenciária do Instituto,
sendo que, quanto à regularização ocorrida no exercício
de 2015, também já fora assinalado nesta Manifestação
que tal regularização não legitima a falta de zelo do gestor responsável para com o Instituto de Previdência no
exercício de 2014, visto tratar-se de irregularidade de
cunho grave, comprometendo o equilíbrio ﬁnanceiro e
atuarial do Instituto.
Vale destacar que, na interposição do presente Recurso
de Reconsideração, o Procurador de Contas, em meio as
suas declarações, pontuou:

O gestor responsável apresentou as suas justiﬁcativas informando que a irregularidade em comento fora corrigida no exercício subsequente, sendo que, como medida
de correção de erros contábeis no RPPS, exonerou o contador em virtude das reincidentes irregularidades.

(...) No exercício de 2014, ao não fazer o regular e tempestivo cálculo do resultado atuarial do fundo ﬁnanceiro
e o registro contábil da provisão matemática previdenciária e da separação orçamentária, ﬁnanceira e contábil
dos recursos e obrigações dos planos ﬁnanceiro e previdenciário, o gestor criou uma falsa percepção da realidade para a elaboração das medidas necessárias à correção de desvios do sistema, o que, sem dúvidas, causa
prejuízos ﬁnanceiros.

Em que pese as justiﬁcativas prestadas, através da ITC

g.n.

Além das divergências encontradas, também fora registrado no RTC a ausência de explicações quanto a ajustes
efetuados no balancete de veriﬁcação – arquivo BALVER.

www.tce.es.gov.br

Em face do apontamento realizado pelo Procurador de
Contas, bem como ante às irregularidades relativas ao
cálculo do resultado atuarial e ao registro da provisão
matemática, observa-se que ambas as irregularidades
contribuíram para a evidenciação equivocada das informações prestadas a esta Corte de Contas, não sendo
possível sequer conjeturar a forma como tais informações foram utilizadas pelo gestor para tomadas de decisões que não conduzissem ao desequilíbrio ﬁnanceiro e
atuarial do Instituto.
Destarte, ante o exposto, permanece a irregularidade.
Observa-se que a narrativa diz respeito à contabilização da provisão matemática em desacordo com o
DRAA. Trata-se de erro que precisa ser saneado. As Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) deﬁnem erro
como “omissões e incorreções decorrentes da falta de
uso, ou uso incorreto, de informação conﬁável. Tais erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erros na
aplicação de políticas contábeis, descuidos ou interpretações incorretas de fatos e fraudes.” (NBC TG 23 (R1) 1
, item 5). E, segundo as mesmas Normas Brasileiras de
Contabilidade, estes erros devem ser retiﬁcados, porém,
nem sempre é possível a correção no exercício corrente,
pois, por vezes, não são descobertos até um período
subsequente, e esses erros de períodos anteriores devem ser corrigidos na informação comparativa apresentada nas demonstrações contábeis desse período subsequente (NBC TG 23 (R1, item 41) 2 . Vejo que, no presente caso, não era possível a correção do erro no exercício em que este se processou (2014) – vez que o mesmo foi identiﬁcado após o seu encerramento.
Ressalto não se tratar de “não se fazer o regular e tempestico cálculo atuarial”, o que certamente poderia reSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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sultar da irreguladade das contas. No presente caso concreto, o fato é que foi elaborado o DRAA que é o documento exclusivo de cada RPPS que registra de forma resumida as características gerais do plano e os principais
resultados da avaliação atuarial.Portanto, o cálculo atuarial foi feito porém, registrado contabilmente com erro.
Devendo ser promovidas as correções no tempo certo.
Por tais razões, em contraponto à manifestação técnica, sou pelo não provimento do recurso também em
relação a este item.
Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento externado pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
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. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.1 Conhecer o presente recurso;
1.2 Negar Provimento ao presente Recurso de Reconsideração, mantendo-se incólume o Acórdão TC 676/2017
– Primeira Câmara;
1.3 Dar ciência aos interessados;

ACÓRDÃO TC-1280/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04821/2018-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.4 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Exercício: 2017

2. Unânime.

UG: CASA CIVIL - Secretaria da Casa Civil

3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR
www.tce.es.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2017 – JURISDICIONADO: SECRETARIA
DA CASA CIVIL – REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenadores) da Secretaria da Casa Civil, referente ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade do senhor José Carlos
da Fonseca Júnior.
O Relatório Técnico 0217/2018-5 opinou nos seguintes
termos:
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a atuação do(s) gestores responsável(eis), no exercício de funções administrativas no(a) Secretaria da Casa Civil, 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 julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr(s). Jose Carlos
da Fonseca Junior, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, considerando a completude apresentada na análise
meritória do Relatório Técnico 0217/2018-5, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319
do RITCEES, e com o ﬁto de se privilegiar a celeridade
processual, manifestou-se pelo julgamento do presente
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica,
que nestes termos se pronunciou, por meio da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 3262/2018-6:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a atuação do(s) gestores responsável(eis), no exercício de funções administrativas no(a) Secretaria da Casa Civil, 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 julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr(s). Jose Carlos
da Fonseca Junior, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 4165/2018-9, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira que trouxe o opinamento deste órgão ministerial no
sentido de considerar regular a prestação de contas sob
análise nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC
3262/2018-6.
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica exposto por ocasião da ITC
3262/2018-6, encampo os fundamentos e conclusões
por ambas as peças explicitadas, tornando-os parte integrante do presente voto independentemente de trans-

crição.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar Regulares as Contas apresentadas pelo Sr. José Carlos da Fonseca Júnior, no exercício das funções de
ordenador de despesas da Secretaria da Casa Civil, reativamente ao exercício de 2017, na forma do artigo 84, I,
da Lei Complementar Estadual 621/2012, expedindo-se
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma lega;
Notiﬁcar o responsável da decisão que vier a ser proferida por esta Corte;

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1281/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06030/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra

1.3 Arquivar os autos após os trâmites de estilo.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

2. Unânime.

DENÚNCIA – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Denúncia narrando possíveis irregularidades
cometidas pelos Srs. Antônio Sergio Alves Vidigal, Sergio Schirmer Almenara Ribeiro e Priscila Schirmer Ribeiro em procedimento desapropriatório no Município de
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Serra de imóvel situado no lugar denominado “Concheira” no distrito de Carapina, matricula nº 51528, com área
de 31.182,75 m2.
Encaminhada os autos para este gabinete, por meio do
Despacho 38079/2018, este relator observou que a documentação não veio acompanhada da identiﬁcação
pessoal do denunciante, com o respectivo nome completo, qualiﬁcação e endereço, não estando, portanto,
atendidos todos os requisitos de admissibilidade, notadamente o disposto no inciso IV do art. 94 da Lei Complementar 621/2012.
Posteriormente, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, onde foi confeccionado o Parecer 003579/2018, pugnando pelo conhecimento da denúncia e posterior envio a área técnica para análise meritória dos fatos relatados.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Analisando os autos, veriﬁco que, a Denúncia em tela não preenche todos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 94, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, necessários para o prosseguimento da ﬁscalização, vejamos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;

IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;

te Colegiado.

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

Conselheiro Relator

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
Portanto, analisando a documentação protocolada neste TCEES, nota-se que a denúncia não veio acompanhada
com o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante, bem como as circunstâncias e indícios de provas, conforme disposto no art. 94, II e IV do Lei Complementar nº 621/2012, razão pelo qual entendo pelo não
conhecimento da denúncia.

Sérgio Manoel Nader Borges
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Não conhecer a presente Denúncia, com fulcro
nos incisos II e IV do art. 94 da Lei Complementar nº
621/2012, tendo em vista a ausência do preenchimento
dos requisitos de admissibilidade;
1.2 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

Essa situação é similar a encontrada no processo TC
6004/2018, onde o Ministério Público de Contas em seu
Parecer Ministerial nº 03427/2018, pugnou pelo não conhecimento do feito, haja vista que aquela denúncia
(processo TC 6004/2018), não veio acompanhada com
o nome completo, qualiﬁcação, endereço, as circunstancias e indícios de prova, conforme disposto no art. 94, II
e IV da Lei Complementar nº 621/2012.

3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Já o entendimento do Parquet de Contas nestes autos
(processo TC 6030/2018), na lavra do Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, é pelo conhecimento da denúncia e
posterior envio a área técnica para análise meritória dos
fatos relatados.

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição

Ante todo o exposto, conforme entendimento externado
por este Relator e discordando do parecer emitido pelo
Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deswww.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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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-1282/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06032/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
DENÚNCIA – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Denúncia narrando possíveis irregularidades
cometidas pelos Srs. Antônio Sergio Alves Vidigal, Sergio Schirmer Almenara Ribeiro e Priscila Schirmer Ribeiro em procedimento desapropriatório no Município de
Serra de imóvel situado no lugar denominado “Concheira” no distrito de Carapina, matricula nº 51528, com área
de 31.182,75 m2.
Encaminhada os autos para este gabinete, por meio do
Despacho 38086/2018, este relator observou que a documentação não veio acompanhada da identiﬁcação
pessoal do denunciante, com o respectivo nome completo, qualiﬁcação e endereço, não estando, portanto,

atendidos todos os requisitos de admissibilidade, notadamente o disposto no inciso IV do art. 94 da Lei Complementar 621/2012.
Posteriormente, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, onde foi confeccionado o Parecer 003580/2018, pugnando pelo conhecimento da denúncia e posterior envio a área técnica para análise meritória dos fatos relatados.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Analisando os autos, veriﬁco que a Denúncia em tela não preenche todos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 94, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, necessários para o prosseguimento da ﬁscalização, vejamos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
www.tce.es.gov.br

Portanto, analisando a documentação protocolada neste TCEES, nota-se que a denúncia não veio acompanhada
com o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante, bem como as circunstâncias e indícios de provas, conforme disposto no art. 94, II e IV do Lei Complementar nº 621/2012, razão pelo qual entendo pelo não
conhecimento da denúncia.
Essa situação é similar a encontrada no processo TC
6004/2018, onde o Ministério Público de Contas em seu
Parecer Ministerial nº 03427/2018, pugnou pelo não conhecimento do feito, haja vista que aquela denúncia
(processo TC 6004/2018), não veio acompanhada com
o nome completo, qualiﬁcação, endereço, as circunstancias e indícios de prova, conforme disposto no art. 94, II
e IV da Lei Complementar nº 621/2012.
Já o entendimento do Parquet de Contas nestes autos
(processo TC 6032/2018), na lavra do Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, é pelo conhecimento da denúncia e
posterior envio a área técnica para análise meritória dos
fatos relatados.
Ante todo o exposto, conforme entendimento externado
por este Relator e discordando do parecer emitido pelo
Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
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:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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1. Não conhecer a presente Denúncia, com fulcro nos incisos II e IV do art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012,
tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade;
2. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1283/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06235/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: LILIANE CARLA DE ALMEIDA SOUZA COSTA, BENICIO FARLEY SANTOS
Representante: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS
CAMPINAS LTDA
Procuradores: KAIO REGIS FERREIRA DA SILVA (OAB:
149669-MG), TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA
(OAB: 13549-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA SERRA –
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MERITO -– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Trata o presente processo de representação com pedido de concessão de medida cautelar, protocolado pela
empresa MEDICAR EMERGENCIAS MÉDICAS CAMPINAS
LTDA, em face da Secretaria Municipal de Saúde da Serra, alegando a ocorrência de supostas irregularidades no
Pregão Eletrônico nº 161/2018, referente à contratação
de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de Transporte Sanitário para atender aos pacientes do Município da Serra que realizam tratamento de
Hemodiálise, quimioterapia e radioterapia, prestação de
serviço na rede de urgência e emergência UPAS Carapina
www.tce.es.gov.br

e Serra e Maternidade com ambulâncias nas limitações
do Estado do Espírito Santo realizando translado inter-hospitalar e alta hospitalar.
Após análise preliminar dos argumentos e da documentação constante nos autos, este Relator determinou a
Notiﬁcação dos responsáveis para que prestassem as informações quanto aos itens questionados na representação.
Devidamente notiﬁcados os responsáveis apresentaram
suas justiﬁcativas (evento 15), informando a revogação
do edital e juntando a publicação em diário oﬁcial.
Seguiram os autos a área técnica deste tribunal, que elaborou Instrução Técnica Conclusiva ITC 3444/2018, propondo a extinção do feito sem resolução de mérito nos
termos do art. 307, § 6º do RITCEES.
Remetido ao Ministério Público de Contas, este manifestou-se alinhando aos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC 3444/2018, qual seja: pela extinção do feito sem julgamento de mérito, na forma do art. 307, § 6º
do RITCEES.
Neste caso observo que ao analisar a documentação
acostada aos autos pela parte representada e ao veriﬁcar a cópia do Diário Oﬁcial do Estado de 09/08/2018, e
de cópia do DOM-ES de mesma data, observa-se que o
certame fora revogado.
Razão pelo qual entendo que houve a perda superveniente do objeto impugnado, nos termos do art. 307,
§6º, do RITCEES, uma vez que com a revogação do certame, as supostas irregularidades não mais existem, não
havendo interesse processual na continuidade da instrução, restando ausente esse pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme artigo
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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330, inciso III do RITCEES, vejamos:
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na
hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com
absoluta prioridade, para análise.
(...)
§ 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. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).(negrito e grifo nosso)
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
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 Pela extinção do presente processo, sem resolução
de mérito, nos termos do art. 307, § 6º do RITCEES, considerando a perda superveniente do objeto impugnado.
1.2 Cientiﬁcar o representante do teor da decisão ﬁnal a
ser proferida, conforme art. 307, § 7º, da Resolução TC
261/2013;
1.3 Posteriormente à confecção do acórdão deste julga-

mento, remetam-se os autos ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.4 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1291/2018 – PLENÁRIO

www.tce.es.gov.br

Processos: 02793/2018-9, 13655/2015-9, 06859/2013-1
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Viana
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DAR PROVIMENTO – EXCLUIR ORDEM DE ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DO DÉBITO/RESPONSABILIDADE DA DECISÃO TC 00606/20188 – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos pelo Ministério Público de Contas, contra a Decisão n.º
00606/2018-8, proferida pelo Plenário, nos autos do
Processo TC 13665/2015.
Nos termos da Decisão embargada, foi acolhida a proposta constante do Parecer do MPC n.º 00172/2018-1,
sendo concedida a quitação da multa pecuniária aplicada aos senhores Rodrigo Grijó dos Santos e Bruno Bragança Lima.
No entanto, a Decisão também determinou o arquivamento do feito sem a baixa do débito/responsabilidade,
quanto às senhoras Fátima Pereira Neimeg, Jéssica dos
Reis Machado e Ariane Barcellos da Paixão, nos seguintes termos:
“1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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1.1. DAR QUITAÇÃO aos Srs. Rodrigo Grijó e Bruno Bragança Lima, então membros da Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Viana, no exercício de 2013, em
razão do pagamento do valor da multa a eles imposta;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos, na forma do art. 330,
IV do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013,
sem baixa do débito/responsabilidade das Sras. Fátima
Pereira Neimeg, Jéssica dos Reis Machado e Ariane Barcellos da Paixão, ressaltando-se que o desarquivamento
poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
1.3. ENCAMINHAR os presentes autos ao Ministério Público Especial de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES”.
Na Petição Recurso n.º 00121/2018-9, o embargante
pugna pelo saneamento de contradição, excluindo-se a
ordem para arquivar o feito, uma vez que, no Parecer
do MPC n.º 00172/2018-1, no qual se embasou a Decisão n.º 00606/2018-8, o Parquet não sugere o arquivamento.
Ato contínuo, o então Relator emitiu a Decisão Monocrática n.º 00947/2018-5, conhecendo dos Embargos e dando-lhes provimento, para sanar a contradição e determinar a exclusão do item 1.2 da Decisão TC
00606/2018-8. Verbis:
“4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC e, com fulcro no
art. 288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opos-

tos, em razão da contradição ora analisada, e determino
a exclusão do item 1.2 da Decisão 0606/2018-8, exarada
nos autos do Processo TC 13655/2015, devendo aqueles
autos retornarem para o Ministério Público Especial de
Contas para ﬁscalização e monitoramento da execução
do v. Acórdão 898/2015, quanto as multas aplicadas às
Sras. Fátima Pereira Neimeg, Jéssica dos Reis Machado e
Ariane Barcellos da Paixão.

das as seguintes sanções:
1. Multa pecuniária individual, no valor de 500 VRTE,
para Gilson Daniel Batista, Fátima Pereira Neimeg, Cristiane Trancoso Grijó, Jéssyca dos Reis Machado, Rodrigo Grijó dos Santos, Bruno Bragança Lima e Ariane Barcellos da Paixão.

DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.

A Sra. Fátima Pereira Neimeg interpôs Pedido de Revisão, ao qual foi dado provimento, por meio do Acórdão
n.º 01212/2016-8, tendo sido a mesma excluída do pólo passivo, assim como a multa que lhe havia sido imposta, mantidos os demais termos do Acórdão TC 898/2015.

Vitória, 21 de junho de 2018.

Segue a transcrição do Dispositivo do Acórdão:

MARCO ANTONIO DA SILVA

“ACÓRDÃO

Conselheiro Relator em Substituição”

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC13655/2015, ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia treze de dezembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:

É o Relatório. Passo a fundamentar.
I – Dos Embargos de Declaração
Observo que o recurso foi conhecido e o mérito foi provido, nos termos da Decisão Monocrática n.º 00947/20185, com a devida ciência do Ministério Público de Contas.
No entanto, faz-se necessária a submissão do feito ao
Colegiado, a ﬁm de registrar o julgamento dos Embargos, corroborando o entendimento constante da Decisão Monocrática, tal como adotado no Processo TC
1647/2018.

1. Conhecer o presente Recurso de Revisão, e no mérito,
dar-lhe provimento;
2. Reformar o Acórdão TC 898/2015, excluindo a requerente do rol de responsáveis, bem como a multa aplicada;

II – Do Arquivamento sem baixa

3. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado”.

Originariamente, nos autos do Processo TC 6859/2013,
que tratava de representação apresentada pela empresa
Salvador Engenharia Ltda., denunciando irregularidades
no âmbito da Tomada de Preços n.º 001/2013, da Prefeitura Municipal de Viana, foi prolatado o Acórdão TC
898/2015 pelo Plenário, por meio do qual foram imputa-

Em princípio, as multas aplicadas aos senhores Gilson
Daniel Batista e Cristiane Trancoso Grijó foram pagas,
conforme os Termos de Veriﬁcação n.º 00021/2017-8
e 00022/2017-2, tendo sido outorgada a quitação aos
mesmos, nos termos da Decisão n.º 01951/2017-5.

www.tce.es.gov.br
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tos e Bruno Bragança Lima foi paga, conforme os Termos
de Veriﬁcação n.º 00157/2017-9 e 00158/2017-3, tendo
os responsáveis recebido a devida quitação, segundo a
Decisão n.º 00606/2018-8.
Quanto às multas devidas pelas senhoras Jéssyca dos
Reis Machado e Ariane Barcellos da Paixão, consta dos
autos que foram inscritas em Dívida Ativa do Estado,
na forma das Certidões n.º 00361/2016 e 00291/2016,
conforme os processos SEP n. 72905905 e 72906065 (em
apenso).
No Parecer do MPC n.º 00172/2018-1, o Ministério Público de Contas propôs a outorga de quitação aos senhores Rodrigo Grijó dos Santos e Bruno Bragança Lima, sugerindo, após a materialização da quitação, que os autos
fossem devolvidos ao Parquet para monitoramento das
multas imputadas às senhoras Jéssyca dos Reis Machado e Ariane Barcellos da Paixão.
Suscitando encampar integralmente o posicionamento
ministerial, o então relator proferiu o Voto do Relator n.º
01009/2018-7, encampado pelo Plenário, tendo gerado
a Decisão n.º 00606/2018-8.
A mencionada Decisão, no entanto, acresceu à conclusão o arquivamento sem baixa do débito em relação às
senhoras Fátima Pereira Neimeg (a quem a multa já fora
afastada no Acórdão n.º 01212/2016-8), Jéssyca dos Reis
Machado e Ariane Barcellos da Paixão, o que, de fato,
não constava do Parecer MPC n.º 00172/2018-1.
Por essa razão, corroboro com a conclusão alcançada pelo então relator na Decisão Monocrática n.º 00947/20185 e entendo por dar provimento aos embargos de declaração para determinar a exclusão do item 1.2 da Decisão n.º 00606/2018-8, exarada nos autos do Processo TC

13655/2015.
Após a lavratura da Decisão e da sua publicidade, sejam
os autos devolvidos ao gabinete para deliberação acerca da quitação à senhora Jessyca dos Reis Machado, que,
nos termos do Parecer MPC n.º 03570/2018-9, também
já adimpliu a multa que lhe fora imposta.
Pelo exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1 DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, para determinar a exclusão do item 1.2 da Decisão n.º 00606/2018-8, exarada nos autos do Processo
TC 13655/2015;
1.2 Após a lavratura da Decisão e da sua publicidade, devolver os autos ao gabinete para deliberação acerca da
quitação à senhora Jessyca dos Reis Machado, que, nos
termos do Parecer MPC n.º 03570/2018-9, também já
adimpliu a multa que lhe fora imposta;
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freiwww.tce.es.gov.br

re Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
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 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-1502/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06669/2018-1
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: FMS - VITORIA - Fundo Municipal de Saúde de Vitória
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: Gestor da UG (Prefeitura Municipal de Vitória, CATIA CRISTINA VIEIRA LISBOA)
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA – TOMADA
DE CONTAS – INSTAURAÇÃO PARA APURAR PENDÊN-
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CIAS EM CONVÊNIO – DANO INFERIOR A 20.000 VRTE –
DISPENSA DE ENCAMINHAMENTO CONFORME ART. 9º
DA IN 32/2014 DESTE TRIBUNAL – CABE A AUTORIDADE
MUNICIPAL APURAR OS FATOS, IDENTIFICAR OS RESPONSÁVEIS, QUANTIFICAR O DANO E OBTER RESSARCIMENTO – ARQUIVAMENTO E NOTIFICAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Este processo trata de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Municipal de Saúde de Vitória e comunicada a este Tribunal de Contas por meio do oﬁcio nº
977/2018/SEMUS/GAB protocolizado sob o nº 12.293
de 15 de agosto de 2018 e encaminhado pela Senhora
Secretária Municipal de Saúde, Cátia Cristina Vieira Lisboa, gestora do Fundo.
Informa o ofício a instauração de tomada de contas especial, por meio da portaria nº 011/2018 para apurar
pendências encontradas nas prestações de contas relacionadas com o convênio nº 115/2016, celebrado entre
o Município de Vitória e a Associação Capixaba de Redução de Danos – ACARD e que, de acordo com parecer da SEMUS, o valor a ser devolvido é de R$ 37.746,22.
Por meio de despacho deste Relator (Despacho 45213)
os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle
Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSas, para
aguardo do envio da documentação referente a tomada de contas.
A SecexSas proferiu então a Manifestação Técnica
745/2018, opinando pelo arquivamento do processo, considerando que o valor informado do dano – R$
37.746,22 – é inferior ao equivalente a 20.000 VRTE, li-

mite mínimo para encaminhamento a este Tribunal de
Contas.

identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e obter o
respectivo ressarcimento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi proferido o Parecer 4252/2018, acompanhando
a manifestação técnica.

O valor equivalente a 20.000 VRTE em 2018, representa
R$ 65.254,00, de modo que o valor do débito é inferior
ao valor mínimo, de onde se conclui que estes autos devem ser arquivados na forma do art. art. 166 da Res. TC
261/2013 e do prejulgado nº 18, de onde se transcreve:

Novo ofício da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória
vem informar ter sido publicada nova portaria de designação de membros da comissão de tomada de contas.
Por remessa da secretaria geral do Ministério Público de
Contas vieram os autos a este Gabinete, para emissão
de voto.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Conforme consta da Manifestação Técnica 745/2018, a
Instrução Normativa TC 32/2014 estabelece, em seu art.
9º, a dispensa de e comunicado trazido ao Tribunal de
Contas houve instauração de tomada de contas especial
para apurar um dano de R$ 37.746,22.
A Instrução Normativa TC 32 de 04/11/2014 (DOEL
10.11.2014) que dispõe sobre a instauração, organização
e encaminhamento de processos de tomada de contas
especial ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em seu art. 9º, assim dispõe:
Art. 9º Salvo determinação em contrário do Tribunal ﬁca
dispensado o encaminhamento da tomada de contas especial quando o valor do débito, atualizado monetariamente, for igual ou inferior a 20.000 VRTE (vinte mil Valores de Referência do Tesouro Estadual), caso em que a
quitação somente será dada ao responsável, pelo tomador das contas, mediante o pagamento, ao qual continuará obrigado.
Parágrafo único. A dispensa de que trata esse artigo não
desobriga a autoridade competente de apurar os fatos,
www.tce.es.gov.br

2.Em caso de envio pela autoridade administrativa a este
Tribunal de Tomada de Contas Especial cujo valor do débito, atualizado monetariamente, seja igual ou inferior a
valor determinado em normativo do Tribunal de Contas
de dispensa para encaminhamento a esse Tribunal de
Tomada de Contas Especial instaurada em unidade jurisdicionada, deverá o respectivo processo nesta Corte
ser arquivado e a Tomada de Contas Especial devolvida
à origem para o devido prosseguimento, caso em que a
quitação somente será dada ao responsável mediante o
pagamento, ao qual continuará obrigado, permanecendo a autoridade competente no órgão de origem com
a obrigação de apurar os fatos, identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e obter o ressarcimento;
Deve-se ainda dar ciência à gestora de que, na forma do
parágrafo único do art. 9º da IN 32/2014 e do citado prejulgado 18, de que a dispensa de encaminhamento da
tomada de contas especial a esta Corte não desobriga
a autoridade competente de apurar os fatos, identiﬁcar
os responsáveis, quantiﬁcar o dano e obter o respectivo
ressarcimento.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho o entendimento da
SecexSAS, contido na Manifestação Técnica 745/2018 e
o Parecer 4252/2018 do Ministério Público de Contas e
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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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, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, relator:
1.1 Quanto à Tomada de Contas Especial encaminhada a
este Tribunal de Contas pela Senhora Cátia Cristina Vieira Lisboa, na forma deﬁnida pelo artigo 166 da Res. TC
261/2013 c/c art. 9º da IN 32/2014, ARQUIVAR dos presentes autos.
1.2 NOTIFICAR a gestora do órgão jurisdicionado da decisão adotada, bem como da sua obrigação de apurar os
fatos, identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e
obter o ressarcimento.
1.3 ENCAMINHAR cópias da IN 32/2014 e do prejulgado
TC 18 para ﬁns de orientação.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
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-1504/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02039/2018-5, 02529/2018-5, 02504/2018-5,
02384/2018-9, 07117/2011-3
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: FES - Fundo Estadual de Saúde
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: ANA LUCIA MARABOTI FRIQUES, CARLA JEANE SILVEIRA ZACCA, JAQUELINE MOFFATI OZORIO DA SILVA, NEUDES FRAGA VIANA, SONIA LEANDRO BLACKMAN,
RESY NEVES REBELLO ALVES, ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA
www.tce.es.gov.br

Recorrente: ROBERTA DA SILVA LIMA
Procuradores: ANA CAROLINA DE PLA LOEFFLER (OAB:
18206-ES), SYLVIO CESAR ALVES DA SILVA (OAB: 020805RJ)
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1374/2017-1 (TC 7117/2011–3) – FUNDO ESTADUAL DE
SAÚDE – AUDITORIA ORDINÁRIA – CONHECER – DAR
PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reexame interposto pela senhora
Roberta da Silva Lima em face do Acórdão TC 1374/20171, proferido no bojo do processo TC 7117/2011-3 (em
apenso), por meio do qual fora condenada ao pagamento
de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ter sido considerada uma das responsáveis por inconsistências relativas
à disponibilização de agendas de exames dos serviços de
apoio diagnóstico e terapêutico e, ainda, à ausência de cotações diversas de preços para aquisição de órteses, próteses e materiais especiais pelo Hospital Estadual Central
no ano de 2012 (itens 2.4 e 2.10, do Acórdão recorrido).
Em sua petição, a recorrente informou que não integrou a
Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de
Gestão 331/2011 durante todo o período em que se apuraram as irregularidades e que não praticou atos de gestão
nessa época. Também adentrou no mérito ao demonstrar
circunstâncias e tentar justiﬁcar os fatos que foram objeto
de auditoria ordinária (Petição Recurso 76/2018-7).
Preliminarmente, realizei o juízo de admissibilidade do expediente recursal, conhecendo-o e determinando o início
de sua instrução, conforme se vê na Decisão Monocrática
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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703/2018-7.
Cotejando as razões recursais, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas (NRC) prolatou a Instrução Técnica de Recurso 278/2018-1, na qual opinou pela rejeição
da ilegitimidade, mas reconheceu que a responsável, durante os três meses em que atuou na comissão, “agiu da
melhor forma possível na condução de seus trabalhos para melhor distribuição dos exames entre os hospitais conveniados”, pugnando pelo acolhimento das razões de defesa em relação ao item 2.4 do Acórdão recorrido.
Contudo, em relação à irregularidade descrita no item
2.10 da decisão guerreada, o NRC manteve a fundamentação originalmente dada ao Acórdão e conﬁrmou a ausência de cotações distintas de preços para a aquisição de
órteses, próteses e materiais especiais, bem como a presença dos elementos indispensáveis à responsabilização
da servidora.
Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas encampou as razões tecidas pelo NRC, pronunciando-se pelo provimento parcial do recurso (Parecer
4785/2018-2).
Tendo sido o feito incluído na pauta da 37ª sessão ordinária do Plenário, a recorrente realizou sustentação oral, motivo pelo qual adiei o julgamento do feito para aprofundar
as alegações reiteradas pela parte.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE
Como narrado, a recorrente suscitou sua ilegitimidade para ﬁgurar como responsável no feito, alegando ausência
de nexo de causalidade entre suas ações e a irregularidade apurada.
A esse respeito, o NRC esclareceu que todos os elemen-

tos para a responsabilização da recorrente foram devidamente descritos nos autos recorridos, rechaçando qualquer possibilidade de ter havido responsabilização objetiva da parte e manifestou-se pela rejeição da preliminar de
ilegitimidade arguida.

bro de 1942.

No entanto, a área técnica reconheceu que a atuação da
servidora se deu tão somente por três meses, dentro de
todo o período auditado.

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

Da mesma forma, estando presentes todos os elementos
necessários à responsabilização da recorrente, adoto os
fundamentos delineados pelo corpo técnico e corroborados pelo Parquet de Contas, para rejeitar a prejudicial de
mérito suscitada pela parte.

Tal ditame legal reforça o entendimento técnico e ministerial, pois de fato não se conﬁrmou no caso qualquer indício de que a atuação da recorrente tenha se dado com culpa grave ou erro grosseiro, tampouco com dolo.

II.2 MÉRITO
Em relação ao mérito, igualmente acompanho o posicionamento técnico que, ao conﬁrmar inconsistências relativas à disponibilização de agendas de exames dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (item 2.4 da decisão recorrida), ponderou sobre a culpabilidade da recorrente, registrando que “agiu da melhor forma possível na
condução de seus trabalhos para melhor distribuição dos
exames entre os hospitais conveniados”, o que deve ser interpretado como ausência de culpabilidade por sua parte,
o que atenua ou elimina qualquer grau de reprovabilidade
da conduta praticada.
Sendo a culpabilidade um pressuposto de aplicação da pena, impõe-se que seja afastada, desde já, a multa originalmente aplicada à recorrente.
Em sintonia com tais preceitos, tem-se a recente alteração legislativa promovida na Lei de Introdução às Normas
de Direito Brasileiro (LINDB), advindas da Lei 13.655, de
25 de abril de 2018 no Decreto-lei 4.657, de 4 de setemwww.tce.es.gov.br

Como se sabe, o novel art. 28 da referida legislação, passou a condicionar a responsabilização do agente público
à atuação eivada de dolo ou, ao menos, de erro grosseiro, a saber:

No que diz respeito à outra irregularidade apurada (ausência de cotações diversas de preços para aquisição de órteses, próteses e materiais especiais pelo Hospital Estadual Central), divirjo do pronunciamento técnico e ministerial para reformar o desfecho dado ao item 2.10 da decisão recorrida.
É que neste caso foi atribuída, a meu ver equivocadamente, responsabilidade às integrantes de uma comissão que
era responsável, não por realizar a cotação prévia às compras do hospital, mas sim pelo monitoramento da execução do contrato de gestão pela Associação Congregação
de Santa Catarina, a quem de fato incumbia o desempenho da obrigação de cotar preços, conforme se infere do
Regulamento Interno de Compras do Hospital Estadual
Central, em seu art. 13.
Constata-se, ainda, tanto das alegações de defesa, reiteradas em sustentação oral, quanto da documentação trazida aos autos, que a recorrente, no desempenho das atribuições de acompanhamento e monitoramento da execução contratual, inclusive se desincumbiu do dever jurídico
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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que lhe competia ao apontar expressamente o descumprimento da obrigação de cotar preços pela entidade contratada, o que de fato ocorreu antes mesmo da realização
da auditoria, passada no exercício seguinte ao auditado.

itens 2.4 e 2.10, afastando, por isso, a imposição de multa à recorrente;

Por ﬁm, apenas a título de esclarecimento, registro que,
embora o descumprimento apontado tenha sido decorrente de conduta omissiva da associação contratada para gerir o Hospital Central, refoge ao rol de competências
desta Casa o apenamento de pessoas jurídicas, exceto nos
casos em que se constata fraude à licitação ou dano ao
erário, o que não se conﬁrmou neste caso especíﬁco. Daí
a razão de a pretensão punitiva desta Casa não atingir a
pessoa jurídica contratada pela não realização das cotações de preços.

1.4 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Por todo o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), divirjo do entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação:

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

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER o pedido de reexame;
1.2 DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar o Acórdão TC 1374/2017-1, reconhecendo-se a ausência de culpabilidade e de responsabilidade da senhora Roberta da
Silva Lima em relação às irregularidades tratadas nos seus

PARECER PRÉVIO

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

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.

4. Especiﬁcação do quórum:

PARECER PRÉVIO TC-083/2018 – PLENÁRIO

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.

Processos: 05011/2018-7, 06544/2017-9, 03821/20162, 02409/2015-1, 02408/2015-6

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

www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Recorrente: PAULO FERNANDO MIGNONE
Procuradores: THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES),
AMERICO SOARES MIGNONE (OAB: 12360-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL
– SANEAMENTO DE OMISSÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados
em face do Parecer Prévio TC 00023/2018-5, prolatado pelo colegiado da Corte nos autos do Processo TC
6544/2017, no qual se deliberou pela negativa de provimento ao Recurso de Reconsideração apresentado pelo Sr. Paulo Fernando Mignone, mantendo-se incólume
o Parecer Prévio TC 00057/2017-6, prolatado nos autos
do Processo TC 3821/2016, por meio do qual foi recomendada a rejeição das contas do Sr. Paulo Fernando
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Mignone, Prefeito Municipal de Muniz Freire, relativas
ao exercício ﬁnanceiro de 2015.
Em síntese, sustentou o embargante:
(i) Omissão quanto ao pedido de nulidade do parecer
prévio por ausência de intimação pessoal para ciência
da pauta de julgamento da Prestação de Contas Anual;
(ii) Omissão atinente à falta de fundamentação do Parecer Prévio TC 00023/2018-5 ao manter as irregularidades relativas ao não recolhimento das contribuições
previdenciárias e retidas na fonte, assim como o não recolhimento das provisões matemáticas previdenciárias
relacionadas aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade do município;
(iii) Omissão pela não apreciação do pedido de aplicação
analógica do art. 407 do Regimento Interno do TCEES.
Requereu, ao ﬁnal, o saneamento das omissões para
declarar a nulidade do Parecer Prévio TC 00057/2017
e, subsidiariamente, para afastar irregularidades e recomendar a aprovação com ressalvas das contas do Sr.
Paulo Fernando Mignone, Prefeito Municipal de Muniz
Freire, relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2015.
Por meio da Decisão Monocrática n.º 00989/2018-9, o
então relator deliberou pelo conhecimento dos embargos de declaração, encaminhando os autos à área técnica para manifestação.
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
– NRC, na Instrução Técnica de Recurso n.º 00197/20181, opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas
para reconhecer omissão no Parecer Prévio do item suscitado em sede de Recurso de Reconsideração que não
fora apreciado, relativo ao pedido de aplicação analógica do art. 407 do Regimento Interno ao caso concreto.

No mérito, no entanto, opinou pela manutenção da
conclusão do Parecer Prévio TC 00023/2018-5, por entender que as irregularidades identiﬁcadas no Parecer
Prévio TC 00057/2017-6 não são da natureza moderada,
impossibilitando a recomendação pela aprovação com
ressalvas das contas.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º 03260/2018-7, de lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, ratiﬁcou o
opinamento técnico, concluindo pelo provimento parcial dos embargos de declaração.
É o relatório.
Analisados os autos, corroboro com o opinamento técnico e ministerial acerca do provimento parcial do recurso, para sanar a omissão identiﬁcada. No mérito, também coaduno com a conclusão do corpo técnico e do
Parquet de Contas, mantendo a conclusão do Parecer
Prévio TC 00023/2018-5. Adoto, como razões de decidir,
os fundamentos expostos na Instrução Técnica de Recurso n.º 00197/2018-1. Verbis:
3 DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos
pelo senhor Paulo Fernando Mignone em face do Parecer Prévio TC 023/2018-Plenário, proferido nos autos
(Processo TC 6544/2017, em apenso) do Recurso de Reconsideração anteriormente interposto pelo Recorrente
em impugnação ao Parecer Prévio TC 057/2-17, por sua
vez, emitido nos autos do processo de prestação de contas anual relativo ao exercício de 2015.
Em síntese apertada, três são os fundamentos do embargante visando ao aclaramento do Acórdão proferido
em sede de Recurso de Reconsideração, os quais alega
www.tce.es.gov.br

existir em seu provimento efeitos modiﬁcativos.
- Omissão ocorrida no tópico que versava sobre o pedido de nulidade do parecer prévio,
- Omissão atinente à suposta falta de fundamentação do
Acórdão ao manter as irregularidades relativas ao não
recolhimento das contribuições previdenciárias e retidas na fonte, assim como o não recolhimento das provisões matemáticas previdenciárias relacionadas aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade do município.
- Omissão pela não apreciação do pedido de aplicação
analógica do art.407 do Regimento Interno do TCEES
3.1 Omissão ocorrida no tópico que versava sobre o pedido de nulidade do parecer prévio,
Relativamente ao primeiro item suscitado o embargante
alega que não houve enfrentamento dos fundamentos
que suscitou em sede de Recurso de Reconsideração.
A arguição de nulidade provocada dizia respeito à ausência de intimação pessoal da data de julgamento do
processo e não acerca da ausência de notiﬁcação do
conteúdo do Parecer Prévio que fora lavrado nessa ocasião.
Entende-se que a matéria foi enfrentada sim, conquanto no último parágrafo de sua fundamentação, o Parecer
Prévio 023/2018, oriundo do julgamento do Recurso de
Reconsideração mencione que o recorrente tenha sido
devidamente intimado do Parecer Prévio, fato que não
estava em discussão.
Em trechos antecedentes assim se manifestou o Plenário:
“A respeito do assunto, publicação dos atos processuSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ais perante este Tribunal de Contas, a Lei Complementar
621/2012, em seu art.62, assim dispõe verbis:
[...]
Art.62. A comunicação dos atos e decisões presume-se
perfeita com a publicação no Diário Oﬁcial do Estado ou
outro meio de divulgação oﬁcial do Tribunal de Contas,
salvo as exceções previstas em lei. – g.n.
Ocorre que a arguição apresentada pelo recorrente
quanto à necessidade de sua intimação pessoal não conﬁgura nenhuma das hipóteses excepcionadas pela lei de
regência”.
Ou seja, houve sim análise do tema pelo órgão julgador,
suﬁciente para permitir o entendimento que o Plenário
possui sobre a matéria, ainda que esse possa não ter
agradado ao recorrente.
Apenas para ilustrar a questão, conquanto não se reconheça a necessidade de qualquer aclaramento no Parecer Prévio, este Tribunal assim se posicionou no processo 6932/2014:
ACÓRDÃO TC-992/2015 – PLENÁRIO
Nestes autos se processa a Questão de Ordem interposta pelo senhor (...), Presidente da Câmara Municipal de
Santa Leopoldina no exercício de 2010, em face do Acórdão TC 099/2014, prolatado nos autos do Processo TC
1696/2011, que julgou irregulares suas contas, apenando-o com multa equivalente a 1.500 VRTE (...).
(...) O responsável aduz questão de ordem pública por
acreditar que não foram respeitados os direitos e garantias fundamentais ﬁncados na Constituição da República, em seu artigo 5º, incisos LIV e LV que estabelecem o
amplo direito de defesa a qualquer litigante. Nesta linha

de entendimento, pleiteia a nulidade do Acórdão TC099/2014 sob a alegação de cerceamento do exercício
do contraditório. Ampara seu pedido na ausência de notiﬁcação e argumenta que seu direito de apresentar sustentação oral restou prejudicado já que não teve ciência
dos fatos para se manifestar, aﬁrmando que a decisão
lavrada por esta Corte de Contas “contraria os princípios
fundamentais do Estado Democrático de Direito”.

gamento do mandado de segurança nº 28.664∕DF, que
ocorreu em 12∕08∕2014, a Segunda Turma da Corte Suprema decidiu que nos processos que tramitam no Tribunal de Contas da União não é necessária a intimação
pessoal das partes sobre a data de julgamento de processo administrativo em trâmite no órgão, desde que tenha sido feita a prévia publicação da sessão de julgamento no diário oﬁcial.

(...) O peticionário tomou conhecimento dos fatos constantes do Proc. TC-1696/2011 por meio do Termo de Citação nº 1072/2011, datado de 08/11/2011, quando
passou a integrar o polo passivo, tornando-se, desde
então, o interessado principal no julgamento, portanto,
responsável pelo acompanhamento do andamento do
processo e as publicações realizadas no Diário Oﬁcial do
Estado. Num segundo momento, é signiﬁcativo registrar
que esta Corte de Contas, atenta ao princípio constitucional da legalidade dos atos administrativos, inseridos
pelo art. 37 da Constituição Federal, no ato de convocação do Recorrente, seguiu o artigo 62 da Lei Complementar 621/12 (Lei Orgânica do TCEES) segundo o qual
a comunicação dos atos e decisões presume-se perfeita
com a publicação no Diário Oﬁcial do Estado, deixando
claro que inexiste a previsão de intimação pessoal como
pretende o gestor. Na mesma linha, o Regimento Interno deste tribunal, em seu artigo 101, assevera: “As pautas serão publicadas no Diário Oﬁcial do Estado ou em
outro meio de divulgação oﬁcial do Tribunal e disponibilizadas em seu sítio eletrônico, com antecedência mínima de quarenta e oito horas, no caso de sessões ordinárias e especiais, e de vinte e quatro horas, no caso de
sessões extraordinárias”.

Assim, considerando que o prazo regimental de 48 horas foi observado pelo TCEES, que o processo entrou em
pauta da 1ª Câmara – 3ª sessão ordinária de 11/02/2014
e que a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico deu-se
em 07/02/2014 (conforme documento anexo), num lapso de tempo além do previsto em lei, não há que se falar em ato com eiva da nulidade. E mais, por se tratar
de homem público como é o recorrente, e por ter ciência da tramitação de um processo contra si, no aguardo da sessão, inaceitável seu comportamento desatento em relação às publicações do Diário Oﬁcial, veiculadas de acordo com a Lei Orgânica e Regimento Interno
deste tribunal.

(...) Em pesquisa sobre o tema, deparamos com o julwww.tce.es.gov.br

Assim sendo, ainda que se reconhecesse omissão, contradição ou obscuridade na peça objeto de aclaramento o resultado do provimento não albergaria os desejos
do recorrente,
Nesse diapasão, opina-se pelo desprovimento dos embargos no tocante a este item
3.2 Omissão atinente à suposta falta de fundamentação do Acórdão ao manter as irregularidades relativas
ao não recolhimento das contribuições previdenciárias
e retidas na fonte, assim como o não recolhimento das
provisões matemáticas previdenciárias relacionadas
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade
do município.

festações Técnicas, Instruções Técnicas Conclusivas, entre outras.

bargante] contra o Acórdão 3.073/2017-TCU-Segunda
Câmara.

Nesse particular, o recorrente alega a ausência de motivação do Parecer Prévio que ao seu julgar teria exteriorizado como razão de decidir a manifestação do “corpo técnico”.

Em todos esses instrumentos, quem se pronuncia é o
Tribunal de Contas, enquanto órgão único. E, portanto,
cada um constitui a continuação da atuação anterior para a obtenção do resultado ﬁnal, qual seja, o veredicto do Colegiado. Embora não haja vinculação das razões
de decidir do corpo julgador às considerações lançadas
pela área técnica, é inegável que seus apontamentos e
conclusões, nas diferentes fases processuais, inﬂuencia
e consubstancia sobremaneira a formação do juízo de
valor inserto na decisão prolatada.

2. Em exame preliminar, conheço dos Embargos de Declaração por considerar presentes os requisitos de admissibilidade descritos no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c
art. 287 do Regimento Interno do TCU (RITCU), uma vez
que foram interpostos tempestivamente por pessoa legítima, com interesse em agir e sob a alegação de omissões na deliberação.

Invoca o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, que
explicita o que se considera decisão não fundamentada, assinalando a existência de relação de subsidiariedade entre as normas aplicáveis aos Tribunais de Contas e
aquelas atinentes ao Diploma Processual Civil.
Nessa trilha, não suscita a nulidade da peça opinativa,
apenas clama por uma nova análise, que de maneira direta e especíﬁca avalie as argumentações contidas nos
subtópicos 2.4 e 2.5 de seu Recurso de Reconsideração,
culminando com a reforma do Parecer Prévio 057/2017.
Este Núcleo já teve oportunidade de se pronunciar sobre o tema nos autos do processo TC 9149/2017, por
meio da Instrução Técnica de Recurso 64/2018:
A atuação dos Tribunais de Contas, na qualidade de órgãos autônomos de ﬁscalização e controle, por determinação do artigo 71 da CF/88, não se limita às decisões proferidas pelo seu Colegiado de julgadores. Para o ﬁel cumprimento de seu mister constitucional, essas Cortes contam com um corpo técnico composto por
proﬁssionais de diferentes áreas de atuação, responsável por elaborar as diversas peças nas quais se desdobra um processo de contas, desde a sua formação até o
trânsito em julgado, e essenciais à apuração dos fatos e
à consolidação das supostas irregularidades.
Sendo assim, integram os processos os Relatórios de Auditoria, as Instruções Técnicas Iniciais, eventuais Mani-

Desse modo, a assunção, na confecção do ato decisório, dos argumentos colacionados numa instrução técnica conclusiva, que leva em consideração todos os elementos do processo, inclusive reproduzindo, em seu bojo, as justiﬁcativas trazidas pelos responsáveis, e apontando as razões pelas quais a irregularidade não merece
ser afastada, já realiza, a nosso ver, o dever de motivar,
como no caso em apreço.
Partilhando do mesmo entendimento, pronunciou-se o
Tribunal de Contas da União nos diversos julgados abaixo:
Acórdão 8696/2017 (2ª Câmara)
Sumário:
1. Não se conﬁgura omissão na decisão quando o relator incorpora às suas razões de decidir os arrazoados
da unidade técnica ou do Ministério Público junto ao
TCU, constantes do relatório da deliberação.
Voto:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por [emwww.tce.es.gov.br

3. O embargante alega que o Acórdão 3.073/2017-TCU-Segunda Câmara incorreu em omissões. Primeiro, porque não foi valorada a ocorrência de boa-fé em sua conduta, no momento do exame de suas alegações de defesa, contrariando, na sua visão, o estabelecido no art.
12, § 2º, da Lei 8443/1992, bem como no art. 202, § 2º,
do Regimento Interno do TCU, julgamento que poderia
redundar na regularidade com ressalvas de suas contas.
Segundo, porque não teria apresentado, de forma objetiva, os critérios que levaram à ﬁxação da multa no montante em que foi deﬁnida.
4. Compuseram a deliberação recorrida, nos termos do
art. 69 do Regimento Interno do TCU, o Relatório, a fundamentação (Voto) e o dispositivo (Acórdão). Consta do
referido Relatório (peça 57), transcrição da instrução da
unidade técnica, onde foi abordada a boa-fé do responsável, não havendo o que se falar em omissão do julgado (com grifos acrescidos):
46. Em face da análise promovida nos itens 14/44 propõe-se rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. [recorrente - ora embargante], uma vez que não foram suﬁcientes para sanear as irregularidades a ele atribuídas.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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47.Os argumentos de defesa tampouco lograram afastar o débito imputado ao responsável. Ademais, inexistem nos autos elementos que demonstrem sua boa-fé
ou a ocorrência de outros excludentes de culpabilidade. Desse modo, suas contas devem, desde logo, ser julgadas irregulares, nos termos do art. 202, § 6º, do Regimento Interno/TCU, procedendo-se à sua condenação
em débito.
5. Ademais, incorporei o exame da Unidade Técnica ao
Voto que proferi (peça 56), como se depreende do trecho que transcrevo a seguir:
8. Adoto como razões de decidir o exame empreendido
pela unidade instrutiva, sem prejuízo das considerações
que faço a seguir.
6. Conforme assentado na jurisprudência desta Corte
de Contas, não se conﬁgura omissão na decisão quando o relator incorpora às suas razões de decidir os arrazoados da unidade técnica ou do MPTCU, constantes
do relatório da deliberação. Nesse sentido o Acórdão
3111/2014-Plenário.
7. Para refutar a omissão relacionada à multa, transcrevo o elucidativo enunciado do Acórdão 2037/2016-Segunda Câmara, de Relatoria da Ministra Ana Arraes:
Não conﬁgura omissão apta ao provimento de embargos de declaração a ausência de indicação do critério
utilizado para estipular o montante da multa, uma vez
que a dosimetria da sanção é orientada por juízo discricionário de valor acerca da gravidade das irregularidades veriﬁcadas no caso concreto, tendo como limites
apenas aqueles ﬁxados legal e regimentalmente (arts.
57 e 58 da Lei 8.443/92 e art. 268, incisos I a VIII, do Regimento Interno do TCU).

8. À luz dessas considerações, veriﬁco que não há omissões no julgado combatido, devendo ser rejeitados os
presentes embargos.
Acórdão:
9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, para, no
mérito, rejeitá-los;
...............................................................................
Acórdão 1118/2017 (2ª Câmara)
Não há omissão apta ao acolhimento de embargos de
declaração quando a matéria é enfrentada na instrução da unidade técnica que consta do relatório e integra as razões de decidir da deliberação embargada,
bem assim, na hipótese de haver aspectos divergentes
entre o encaminhamento por ela proposto e o que foi
compreendido pelo julgador, quando tais questões são
objeto de considerações especíﬁcas.
Voto:
Examino os embargos de declaração opostos por [embargante] ao Acórdão 6.841/2016-TCU-2ª Câmara, prolatado em recurso de reconsideração interposto contra
o Acórdão 2.816/2015-TCU-2ª Câmara, que, ao apreciar
tomada de contas especial (TCE), julgou irregulares as
contas do recorrente e de Marivaldo Paes da Costa, condenou-os em débito solidário e aplicou-lhes multa (art.
57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992).
2. De início, entendo que os presentes embargos devem
ser conhecidos, por preencherem os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, notadamente os insculpidos no art. 34, §1º, da Lei Orgânica, c/c o art. 287, §
1º, do Regimento Interno do TCU.
3. No que respeita às preliminares de mérito, bem aswww.tce.es.gov.br

sim ao caráter pedagógico que deve ser conferido às deliberações deste Tribunal de Contas, registro que os embargos de declaração são, em regra, recurso integrativo, objetivando extirpar da decisão embargada, além da
obscuridade e contradição, a omissão. Do mesmo modo, o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre
a matéria é o de que tais espécies de falhas são aquelas
decorrentes do próprio julgado e que prejudicam a sua
perfeita compreensão, e não aquelas que bem entenda o embargante, muito menos como meio transverso
visando impugnar os fundamentos da decisão atacada.
(cf. STJ, Edcl Resp 351490, DJ 23/9/2002).
[...]
7. Terceiro, e complementando as preliminares de mérito anteriormente citadas, resta assente neste tribunal
que não há omissão apta ao acolhimento de embargos de declaração quando a matéria é enfrentada na
instrução da unidade técnica que consta do relatório
e integra as razões de decidir da deliberação embargada, bem assim, na hipótese de haver aspectos divergentes entre o encaminhamento por ela proposto e o
que foi compreendido pelo julgador, quando tais questões são objeto de considerações especíﬁcas. Nessa linha, por exemplo, os Acórdãos 463/2007, 1.861/2009,
3.111/2014, 302/2015, 2.309/2015, e 294/2016, do Plenário; 1.576/2007, 663/2008, 5.589/2009, 3.339/2013,
e 131/2015, estes da 1ª Câmara; e 268/2007, 133/2008
e 8.345/2016, da 2ª Câmara.
Acórdão:
9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei
8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los;
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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9.2. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e
voto que o integram, ao embargante.
...............................................................................
Acórdão 302/2015 (Plenário)
Não conﬁgura omissão a decisão que incorpora às razões de decidir do relator os arrazoados realizados no
âmbito da unidade técnica ou do Ministério Público/
TCU, constantes do relatório integrante da deliberação,
sendo dispensável a sua repetição no voto fundamentador da decisão.
Voto:
7. Na linha da jurisprudência assente neste Tribunal, não
se conﬁgura omissão na decisão que incorpora às razões
de decidir do relator os arrazoados realizados no âmbito
da unidade técnica ou do MP/TCU, constantes do relatório integrante da deliberação, sendo dispensável a sua
repetição no voto fundamentador da decisão.
8. No acórdão embargado o então relator adotou a análise empreendida pela unidade técnica como razões de
decidir (item 8 do voto).
9. Assim, não há que se falar em omissão no julgado, eis
que a questão atinente ao percentual de subcontratação da obra foi devidamente tratada pela unidade técnica, que apontou a inadequação da referida alegação
com a questão tratada nos autos. De fato, o embargante foi chamado ao processo para se defender da falta
de aplicação de sanções à contratada e da formalização
de termo de quitação e pagamento de valores às empresas executoras da obra, sem as devidas justiﬁcativas. A irregularidade da subcontratação, por se referir
ao exercício de 2005, foi tratada em outro processo (TC
025.974/2010-6).

O caso em testilha guarda enorme simetria com o precedente invocado, apenas no Parecer Prévio no qual se
busca aclaramento não se pinçou das Instruções Técnicas fragmentos de fundamentação, devendo nesse caso
se interpretar que o escapamento do Conselheiro Relator e do Órgão Colegiado se deu pela totalidade dos fundamentos de fato e de direito contidos nas Instruções
técnicas que compõem o processo.
Entende-se que a única hipótese em que os aclaratórios
poderiam obter êxito nesse caso, seria se houvesse discrepância entre as manifestações técnicas, o que acarretaria contradição no julgado.
Nesses termos, opina-se pelo não provimento do presente item recorrido.
3.3 Omissão pela não apreciação do pedido de aplicação analógica do art.407 do Regimento Interno do TCEES
No que respeita ao presente item, às folhas 58 e 59 do
TC 6544/2017, de fato o recorrente invoca e suscita uma
suposta analogia do art. 407 do Regimento Interno com
sua situação particular.
Compulsando o Parecer Prévio 023/2018 percebe-se a
inexistência de apreciação desse item, razão suﬁciente
para o provimento dos embargos.
Resta agora a análise da possibilidade de se conferir
efeito modiﬁcativo a este provimento.
O embargante pretende que lhe seja aplicado o disposto no art.407, da Resolução 261/2013, cujos termos são
os seguintes:
Art. 407. Na apreciação do recurso, reconhecida a boa-fé do responsável ou do interessado e não havendo irwww.tce.es.gov.br

regularidade grave nas contas, o Tribunal dará ciência ao
recorrente para que, no prazo de trinta dias, recolha a
importância devida atualizada monetariamente.
Parágrafo único. Efetuado o recolhimento tempestivo
do débito, o Tribunal dará provimento ao recurso e julgará as contas regulares com ressalva, dando quitação
ao responsável.
Em verdade o dispositivo supra tem sua norma matriz
no art.157, §§ 1º a 5º da Resolução 261/2013, a saber:
Art. 157. Na fase de instrução, veriﬁcada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal:.
[...]
§1º Os débitos serão atualizados monetariamente e, caso o responsável venha a ser condenado pelo Tribunal,
serão acrescidos de juros de mora, nos termos da lei,
devendo-se registrar expressamente essas informações
no expediente citatório.
§2º Na oportunidade da resposta à citação, será examinada a ocorrência de boa-fé na conduta do responsável
e a inexistência de irregularidade grave nas contas;
§3º Comprovados esses requisitos e subsistindo o débito, em fase prévia, o Tribunal proferirá, mediante decisão preliminar, deliberação de rejeição das alegações de
defesa e dará ciência ao responsável para que, em novo e improrrogável prazo de trinta dias, recolha a importância devida.
§4º Na hipótese do parágrafo anterior, reconhecida a
boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo,
se não houver sido observada irregularidade grave nas
contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas reSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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gulares com ressalva e dará quitação ao responsável
§5º A decisão que der ciência ao responsável da rejeição
das alegações de defesa deverá conter expressamente
informação sobre o disposto no parágrafo anterior.
Esse preceptivo diz respeito à seção que versa sobre as
Decisões em Tomada ou Prestação de Contas.
Importante ressaltar que a principal ideia veiculada nesse repositório de normas é propiciar ao agente que não
tenha cometido irregularidade grave e se encontrava
de boa–fé a faculdade de ressarcir ao erário antecipadamente (sem delongas processuais), o dano causado e
como uma espécie de contraprestação obter um julgamento pela regularidade com ressalvas das suas contas.
Assim sendo, a faceta pecuniária é o valor jurídico tutelado quando estamos diante de hipóteses em que o tribunal julga efetivamente as contas.
Quando se está diante de contas em que há mera emissão de Parecer Prévio (julgamento pelas câmaras, titular do controle externo), não existe a dimensão patrimonial a ser tutelada, existindo regramento próprio para tal, prescindindo-se, portanto, da analogia ou mesmo
da interpretação analógica.
Não há lacunas a serem colmatadas.
Eis as disposições da Lei Complementar 621/2012, acerca do tema:
Art. 132. A emissão do parecer prévio sobre as contas
dos governos estadual ou municipal poderá ser:
I - pela aprovação das contas, quando ﬁcar demonstrada, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os resultados da execução or-

çamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais e legais;
II - pela aprovação das contas com ressalva, quando ﬁcar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de
monitoramento pelo Tribunal;

Sugere-se que não se conﬁra efeito modiﬁcativo ao item
provido”.
Pelo exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. PARECER PRÉVIO

III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial.

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

Acresça-se que se fosse possível e necessário o emprego da interpretação analógica ao caso, seria condição indispensável para utilização desse instrumento de integração que não houvesse irregularidade grave no Parecer Prévio.

1.1. DAR PROVIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração, para o ﬁm de reconhecer a omissão no Parecer
Prévio de fundamento suscitado em sede de Recurso de
Reconsideração que não fora apreciado, relativo ao pedido de aplicação analógica do art. 407 do Regimento
Interno ao caso concreto, fazendo a fundamentação ora
exposta integrar o Parecer Prévio TC 00023/2018-5, sem
alteração da sua conclusão pela recomendação pela rejeição das contas do Sr. Paulo Fernando Mignone, Prefeito Municipal de Muniz Freire, relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2015;

Independentemente dos outros cinco apontamentos listados na parte da fundamentação do Parecer Prévio, o
descumprimento do limite legal com despesas de pessoal se aﬁgura gravíssimo e por si só considerado impediria que o recorrente obtivesse o benefício que almeja.
Nesses termos, entende-se que o item provido não tem
o condão de modiﬁcar em substância o Parecer Prévio.
4 CONCLUSÃO
Isto posto, somos pelo provimento parcial dos presentes Embargos de Declaração, a ﬁm de reconhecer a
omissão no Parecer Prévio do item suscitado em sede
de Recurso de Reconsideração que não fora apreciado,
relativo ao pedido de aplicação analógica do art.407 do
Regimento Interno ao caso concreto (que cuida das contas de gestão do Chefe do Executivo de Muniz Freire).
www.tce.es.gov.br

1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime
3. Data da Sessão: 21/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do CarSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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mo.

(LUCIANO VIEIRA)

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

Procuradores: ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES),
CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), JEAN MAEL
NASCIMENTO CAVEDO, KARLA LYRIO DE OLIVEIRA (OAB:
19807-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB:
19260-ES), MILENA GOTARDO COSME (OAB: 19148-ES)

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

PARECER PRÉVIO TC- 105/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03677/2018-9, 05475/2015-3, 01095/20144, 01093/2014-5

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO - CIENTIFICAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público de Contas, em face do Parecer Prévio
TC 157/2017 - Plenário, emitido nos autos do processo
TC 5475/2015, que trata de processo de Prestação de
Contas Anual - Prefeito. Dispôs o Parecer Prévio recorrido:
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:

Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal da Serra a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS
CONTAS do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal da Serra, referente ao exercício de 2014,
na forma do art. 80, II, da LC 621/2012 c/c art. 132, II do
RITCEES.

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas

1.2. Determinar ao chefe do Poder Executivo:

Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

www.tce.es.gov.br

1.2.1. Que o Executivo Municipal tome as providências
necessárias no sentido de que eventuais rendimentos
auferidos de aplicações ﬁnanceiras, provenientes daqueles valores arrecadados (concurso público da Câmara Municipal), sejam recolhidos ao Tesouro Municipal, haja vista pertencerem ao Município, bem como
que promova em sua contabilidade, no presente exercício, os ajustes necessários (decorrentes dos ajustes a serem efetuados na contabilidade da Câmara Municipal)
de forma que os demonstrativos contábeis (individual e
consolidado) reﬂitam a real situação do Município, sob
pena de caracterização de descumprimento ao artigo 85
da Lei Federal 4.320/64; à Resolução TC 258/2013 e das
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público, em especial da Interpretação Técnica ITG 2000
do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e da norma NBC-T 16.5.
1.2.2. Que o Poder Executivo Municipal 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. 101/2000.
1.3. Após certiﬁcado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos, com fulcro no art. 207, III, da
Resolução TC n° 261/2013.
Apreciando o feito, entendeu este Conselheiro Relator
pela notiﬁcação do responsável, através da Decisão Monocrática 760/2018, para manifestar-se em 05 dias. Devidamente notiﬁcado o responsável apresentou contrarrazões de recurso não encaminhamento dos autos à SEGEX para instrução, uma vez que o ocorrido foi meramente um erro material onde passamos a tecer algumas
considerações.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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DOS PRESSUPOSTOS DO PEDIDO DE REVISÃO
Inicialmente faz-se imperioso destacar que o pressuposto especíﬁco de admissibilidade dos embargos de declaração é que exista na decisão – em sua parte dispositiva
–, obscuridade, contradição ou omissão, na forma do §
1º do art. 167 da Lei Complementar nº 621/2012 e art.
1022 do CPC/2015 em aplicação subsidiária, conforme
dispõe o art. 70 da Lei Complementar nº 621/2012.

mento é condição essencial para que, em fase posterior,
se possa adentrar ao mérito recursal, julgando pelo seu
provimento ou não provimento.
No presente caso, é patente o preenchimento de todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço dos Embargos de Declaração interposto pelo Ministério Público de Contas e passo à análise meritória.
FUNDAMENTAÇÃO

No que concerne ao cumprimento do prazo recursal, veriﬁca-se que o Ministério Público Especial de Contas disporá de prazo em dobro para interposição de recurso,
conforme preceitua o art. 157 da Lei Complementar nº
621/2012, iniciando sua contagem com a entrega dos
autos com vista ao referido órgão ministerial conforme
art. 62, parágrafo único do mesmo diploma legal.

Alega o embargante que, muito embora o Parecer Prévio 157/2017 tenha acolhido o entendimento demonstrado pelo corpo técnico e parcialmente pelo representante ministerial, para a manutenção da irregularidade
relativa à ocorrência de renúncia de receita sem previsão na LDO e LOA, deixou-se de expedir qualquer determinação ao ente jurisdicionado.

Portanto observa-se que o referido processo ingressou na Secretaria do Ministério Público de Contas em
18/04/2018 (quarta-feira), passando a contar o prazo
para a interposição dos embargos no dia 19/04/2018.
Veriﬁca-se que o Termo de Autuação foi protocolado em
27/04/2018, e tendo em vista que o prazo para interposição do recurso é de cinco dias, nos termos do artigo
411, § 2º, do Regimento Interno desta Corte de Contas
(Resolução TC 261, de 04 de junho de 2013), e considerando, ainda, o prazo em dobro do Ministério Público de
Contas, conforme mencionado acima e o disposto no artigo 363, parágrafo único, do mesmo diploma, sua apresentação em 27/04/2018 o torna TEMPESTIVO.

Segundo o embargante o art. 86 da LC 621/2012 estabelece que “quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identiﬁcadas, de modo a prevenir a reincidência”.

Demais disso, a análise dos pressupostos recursais passa pela veriﬁcação, no caso concreto, da capacidade
da parte, o interesse recursal, a legitimidade processual, assim como do cabimento do recurso. Esse delinea-

Ocorre que no presente caso, conforme dispõe o Art.
80, inciso II da Lei Complementar 621/2012, a emissão
do parecer prévio poderá ser pela aprovação das contas
com ressalva, sendo que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal de Contas,
ou seja, o texto deixa claro que eventuais determinações devem ser objeto de monitoramento, não havendo obrigatoriedade de se emitir determinações quando
houver a emissão de Parecer Prévio sugerindo a aprovação com ressalva das contas. Vejamos o art. 80, II da LC
621/2012:
www.tce.es.gov.br

Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:
[...] II - pela aprovação das contas com ressalva, quando
ﬁcar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto
de monitoramento pelo Tribunal de Contas; (g.n.)
Em seus argumentos o embargante cita o art. 86 da Lei
Complementar 621/2012, onde vejamos dispositivo:
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva,
o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas
identiﬁcadas, de modo a prevenir a reincidência.(g.n.)
Nota-se que este dispositivo utilizado pelo embargante trata-se de contas de gestão, porem o processo em
questão (TC 5475/2015 e apensos), refere-se a contas
de governo. Portanto ao consultar a Lei Complementar
621/2012, observa-se que contas de Governo e contas
de Gestão estão em capítulos separados, vejamos:
CAPÍTULO III
DAS CONTAS DO GOVERNADOR E DO PREFEITO
[...]
Seção III
Da Deliberação em Parecer Prévio
Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:
I - pela aprovação das contas, quando ﬁcar demonstrada, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais e leSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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das necessárias à correção das impropriedades ou faltas
identiﬁcadas, de modo a prevenir a reincidência.

1.2 Pelo Não Provimento aos Embargos de Declaração,

Portanto, como pode-se observar, as contas do chefe do
poder executivo - contas de governo - seguem o disposto no capítulo III da Lei Complementar 621/2012. Já as
contas de gestão devem obedecer ao estabelecido no
capítulo IV do mesmo diploma legal.

1.3 Cientiﬁcar o embargante da decisão nos termos re-

Diante do exposto, veriﬁca-se que a Lei Complementar
621/2012, em seu capítulo III tratou especiﬁcamente da
expedição de determinações no caso de emissão de parecer prévio opinando pela aprovação com ressalva, não
havendo, portanto, necessidade de se socorrer de outros dispositivos legais. Não havendo no presente caso a
omissão apontada pelo Embargante.

3. Data da Sessão: 25/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Frei-

Art. 84. As contas serão julgadas:

Instado a se manifestar, o Ilustre Parquet de Contas,
devolveu os autos a este gabinete sem manifestação
(evento 20).

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;

Portanto entendo que não assiste razão o Ministério Público de Contas em seus embargos, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal,
que não seja de natureza grave e que não represente
dano injustiﬁcado ao erário;

Sérgio Manoel Nader Borges

gais;
II - pela aprovação das contas com ressalva, quando ﬁcar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de
monitoramento pelo Tribunal de Contas;
III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
CAPÍTULO IV
DAS CONTAS ANUAIS E ESPECIAIS
[...]
Seção IV
Das Decisões em Tomada e Prestação de Contas

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:

Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva,
o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medi-

1.1 Conhecer os presentes Embargos de Declaração,
tendo em vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no RITCEES;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

www.tce.es.gov.br

em razão do não acolhimento das razões recursais.
gimentais;
1.4 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo Coelho do Carmo.
tas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRGIO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

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-1652/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06853/2016-8

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
Paulo Fernando Mignone - Prefeito Municipal.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico 59/2017
(ﬂs. 02/16), no qual constatou indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial 75/2017 (ﬂs.
19/21), com propositura de citação do responsável, em
razão dos seguintes indícios de irregularidades, o que foi
acolhido na Decisão Monocrática 157/2017 (ﬂ. 22):
Responsável

Itens/Subitens
3.2.2.1

Exercício: 2015
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Paulo Fernando Mignone
3.3.1.1

Responsável: PAULO FERNANDO MIGNONE
Interessado: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
Procuradores: KARLA LYRIO DE OLIVEIRA (OAB: 19807ES), LUCIANA DE OLIVEIRASACRAMENTO (OAB: 19260ES), GUSTAVO BAYERL LIMA (OAB: 14485-ES, OAB:
398329-SP), CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB:
9787-ES), AMERICO SOARES MIGNONE(OAB: 12360-ES),
FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

1 RELATÓRIO

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire

Ministério Público Especial de Contas

NA DE MACEDO :

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE – IRREGULAR – MULTA – DETERMINAR INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANwww.tce.es.gov.br

3.3.1.2

Achados
Divergência entre os valores apurados no
inventário anual de bens patrimoniais e
os saldos registrados no balanço patrimonial.
Base Legal: (Lei 6.404/76, art. 177. Lei
4.320/64, arts. 94 a 96.)
Pagamento a menor de contribuições
previdenciárias patronais devidas ao
RGPS (INSS).
Base Legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal
Recolhimento a menor de contribuições
previdenciárias retidas dos servidores
vinculados ao RGPS (INSS).
Base legal: Art. 37 e 195, II, da Constituição Federal

Regularmente citado, o responsável anexou aos autos
suas justiﬁcativas e documentos (ﬂs. 27/510).
A documentação encaminhada foi analisada pela Secex
Contas, a qual concluiu na Instrução Técnica Conclusiva 3191/2017 (ﬂs. 515/520) pelo afastamento da inconsistência relativa ao item 3.2.2.1 do Relatório Técnico 59/2017, e pela irregularidade das contas em razão
da manutenção das irregularidades apontadas nos itens
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Relatório Técnico 59/2017.
A área técnica sugeriu, ainda, a determinação ao gestor
para que tome as medidas administrativas necessárias,
nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a ﬁm de apurar
a totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre
recolhimento contribuições previdenciárias em atraso.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer 3567/2017
– ﬂs. 524/529), o qual acresce determinações ao atual
Prefeito Municipal.
Tendo os autos integrado a pauta da 33ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, em 20 de setembro de 2017, a defesa apresentou, em sede de sustentação oral, argumentos no intuito de suprimir as irregularidades apontadas,
conforme Notas Taquigráﬁcas (ﬂs. 539//542) e Documentos de Defesa Oral (ﬂs. 555/563).
Foram, então, os autos encaminhados à Secex Contas para análise dos esclarecimentos prestados na sustentação oral. A Manifestação Técnica 1538/2017 (ﬂs.
566/577) concluiu que as argumentações apresentadas
na defesa oral, sob o ponto de vista contábil, se caracterizaram como insuﬁcientes para elidir as irregularidades apontadas nos seguintes itens do RT 059/2017 e ITC
3191/2017.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva
(Parecer do Ministério Público de Contas 5764/2017- ﬂ.
581).
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 3191/2017, na Manifestação
Técnica 1538/2017 (ﬂs. 566/577), e no Parecer do Ministério Público de Contas 3567/2017, abaixo transcritos:
- Instrução Técnica Conclusiva 3191/2017
[...]
2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES APURADOS NO
INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS E OS SALDOS REGISTRADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM
3.2.2.1 DO RT 59/2017)
Base Normativa: Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64,
arts. 94 a 96.
Conforme RT 59/2017:
Com base nas informações prestadas, constatam-se divergências entre os inventários de bens patrimoniais
(bens móveis e imóveis) e os montantes evidenciados
nos demonstrativos contábeis, conforme demonstrado
na Tabela 02.
Sendo assim, faz-se necessário que o ordenador de despesas seja citado a explicar tais diferenças, bem como
demonstrar sua devida regularização.
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial

Inventário

www.tce.es.gov.br

Diferença

Bens em almoxarifado
Bens móveis
Bens imóveis
Bens intangíveis

9.631,70

9.631,70

0,00

9.680.848,32
18.436.966,87
0,00

11.739.188,35
24.779.913,42
0,00

(2.058.340,03)
(6.342.946,55)
0,00

Fonte: [Processo TC 6853/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015]
Justiﬁcativas: O interessado alegou que a divergência
se deu em função de ter sido encaminhado o inventário
consolidado, quando na verdade deveria ter sido encaminhado o inventário somente da unidade gestora prefeitura, e que corrigiu a impropriedade efetuada nova
encaminhamento em 06/06/2016. Ou seja, a informação utilizada para comparar inventário com demonstrativos contábeis foi equivocada.
Análise: Analisou-se as peças acostadas sob as denominações de Peça Complementar 02321/2017-1 e de Peça Complementar 02322/2017-4, tendo sido veriﬁcado que correspondem aos inventários de bens móveis e
imóveis, com saldos respectivos de R$ 9.680.848,32 e de
R$ 18.436.966,87, em consonância com os saldos contábeis. Apesar de o inventário de bens imóveis apresenta-se com falha de conﬁguração, somos por acolher as justiﬁcativas apresentadas.
2.2 PAGAMENTO A MENOR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DEVIDAS AO RGPS (INSS) (ITEM
3.3.1.1 DO RT 59/2017)
Base Normativa: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal.
Conforme RT 59/2017:
Constatou-se que os empenhos das contribuições patronais relativas ao RGPS registrados no Balancete da Despesa (02_BALEXO_9) totalizam um valor signiﬁcativaSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018

135

ATOS DA 1a CÂMARA

mente menor que o montante evidenciado na folha de
pagamentos, conforme tabela abaixo:
Tabela 05: Contribuições previdenciárias – unidade
gestora Em R$ 1,00
Regime Geral de Previdência Social
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da
Folha de Pagamento - FOLRGP
(B) Contribuições liquidadas – BALEXO
(C) Contribuições pagas - BALEXO
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

Valores
3.448.344,09
3.449.124,56
1.293.817,28
2.154.526,81
62,48%

Fonte: Processo TC 6853/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Considerando que os valores pagos no decorrer do exercício representam 37,52% dos valores devidos, conforme demonstrativos que integram a prestação de contas
anual, considera-se passíveis de justiﬁcativa, para ﬁns
de análise das contas, os pagamentos das contribuições
previdenciárias devidas ao RGPS no exercício.
Justiﬁcativas: O interessado alegou que a ausência de
pagamento se deveu às diﬁculdades ﬁnanceiras enfrentadas pelo município durante o exercício. Citou ainda
o processo de municipalização de escolas públicas que
acarretou em diﬁculdades relacionadas à folha de pagamentos, quanto ao pagamento e quanto ao cumprimento do limite legal de despesa com pessoal. Informa que
o fato inclusive gerou um embate jurídico entre Governo do Estado e Município de Muniz Freire. Diante de tais
circunstâncias, o interessado alegou ainda que priorizou
o pagamento aos servidores, em detrimento das contribuições previdenciárias. Alegou ainda ter ﬁrmado parcelamento da dívida com a Secretaria da Receita Federal
contemplando até o mês de março/2017.

Análise: O responsável não encaminhou o Termo de Parcelamento, bem como a respectiva lei autorizativa. Desta forma, somos pelo não acolhimento das alegações de
defesa.
Sugere-se ainda determinar ao responsável que tome
medidas administrativas a ﬁm de responsabilizar e ressarcir ao erário os dispêndios com encargos ﬁnanceiros
decorridos do recolhimento em atraso de contribuições
previdenciárias, visto que contrários ao interesse público.
2.3 RECOLHIMENTO A MENOR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SERVIDORES VINCULADOS
AO RGPS (INSS) (ITEM 3.3.1.2 DO RT 59/2017)
Base Normativa: Base legal: arts. 37 e 195, II, da Constituição Federal.
Conforme RT 59/2017:
Constatou-se que a consignação da contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao RGPS, inscritas
no Balancete Extraorçamentário, diverge do montante
evidenciado na folha de pagamentos, conforme tabela
abaixo:
Regime Geral de Previdência Social
Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento – FOLRGP
(B) Contribuições consignadas – DEMDFL
(C) Contribuições recolhidas - DEMDFL
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

Valores
1.443.680,73
1.443.680,73
647.712,71
795.968,02
55,13%

Fonte: Processo TC 6853/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Considerando que os valores pagos no decorrer do exercício representam 44,87% dos valores devidos, conforme demonstrativos que integram a prestação de contas
www.tce.es.gov.br

anual, considera-se passíveis de justiﬁcativa, para ﬁns
de análise das contas, os pagamentos das contribuições
previdenciárias devidas ao RGPS no exercício
Justiﬁcativas: Em essência a defesa apresentada para este item é a mesma do item anterior, qual seja, que a ausência de pagamento se deveu às diﬁculdades ﬁnanceiras enfrentadas pelo município durante o exercício. Citou ainda o processo de municipalização de escolas públicas que acarretou em diﬁculdades relacionadas à folha de pagamentos, quanto ao pagamento e quanto ao
cumprimento do limite legal de despesa com pessoal.
Diante de tais circunstâncias, o interessado alegou ainda que priorizou o pagamento aos servidores, em detrimento das contribuições previdenciárias. Alegou ainda ter ﬁrmado parcelamento da dívida com a Secretaria
da Receita Federal e, em razão disso, foram cancelados
R$ 1.231.611,99 de contribuições devidas conforme demonstrativo da dívida ﬂutuante de 2016.
Análise: O responsável não encaminhou o Termo de Parcelamento, bem como a lei que o autorizou. Desta forma, somos pelo não acolhimento das alegações de defesa.
Registre-se que as contribuições retidas dos servidores
não podem ser utilizadas para outro ﬁm, senão o recolhimento junto à autarquia federal, sob pena de caracterização da apropriação indébita, uma vez que o numerário
não pertence ao município e sim aos servidores.
Sugere-se ainda determinar ao responsável que tome
medidas administrativas a ﬁm de responsabilizar e ressarcir ao erário os dispêndios com encargos ﬁnanceiros
decorridos do recolhimento em atraso de contribuições
previdenciárias, visto que contrários ao interesse público.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada reﬂetiu a conduta
do ordenador de despesa do município de Muniz Freire,
sob a responsabilidade do Sr. Paulo Fernando Mignone,
no exercício de suas funções como ordenador de despesas, no exercício de 2015.
A presente análise de contas teve seu escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, sendo realizada com
base na apreciação das peças e demonstrativos encaminhados pelo gestor responsável nos termos da Instrução
Normativa TC 34/2015, segundo as orientações da Secretaria Geral de Controle Externo e os instrumentos de
trabalho disponibilizados pelo TCEES.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento IRREGULAR da prestação de contas do Sr. Paulo Fernando Mignone, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista:
2.2 PAGAMENTO A MENOR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DEVIDAS AO RGPS (INSS) (ITEM
3.3.1.1 DO RT 59/2017)
2.3 RECOLHIMENTO A MENOR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SERVIDORES VINCULADOS
AO RGPS (INSS) (ITEM 3.3.1.2 DO RT 59/2017)
Sugere-se ainda determinar ao responsável que tome
medidas administrativas a ﬁm de responsabilizar e ressarcir ao erário os dispêndios com encargos ﬁnanceiros
decorridos do recolhimento em atraso de contribuições
previdenciárias, visto que contrários ao interesse público.
- Manifestação Técnica 1538/2017
2 ANÁLISE TÉCNICA

O processo foi encaminhado a esta Unidade Técnica para
instrução e prosseguimento do feito, sendo que da análise preliminar das justiﬁcativas (sustentação oral e justiﬁcativas protocolizadas sob o número TC 14123/2017-8),
identiﬁcou-se que o Gestor não apresentou defesa para
cada um dos dois apontamentos de irregularidades, motivo pelo qual, para subsidiar as decisões das demais instâncias competentes, entende-se como cabível a análise
da forma que se faz a seguir:
2.1. Pagamento a menor de contribuições previdenciárias patronais devidas ao RGPS (INSS) (Item 3.3.1.1 do
RT 059/2017 e 2.2 da ITC 3191/2017) e Recolhimento a
menor de contribuições previdenciárias retidas dos servidores vinculados ao RGPS (INSS) (Item 3.3.1.2 do RT
059/2017 e 2.3 da ITC 3191/2017)
Base Legal: Arts. 37, 40 e 195, incisos I e II, da Constituição da República Federativa do Brasil.
JUSTIFICATIVAS DO DEFENDENTE:
Notas taquigráﬁcas – sustentação oral:
(...)
Em resposta ao Termo de Citação, o gestor apresentou suas razões, apontando razões de ordem econômica, ﬁnanceira e administrativa, o que levou o município
de Muniz Freire a atrasar o cumprimento de suas obrigações previdenciárias para com o INSS, bem como informou que o Município já havia ﬁrmado parcelamento desses débitos, junto à Secretaria da Receita Federal,
estando adimplente com as suas obrigações previdenciárias naquele momento. Ocorre que a área técnica deste Tribunal manteve o indicativo de irregularidade na sua
Instrução Técnica Conclusiva sustentando que o responsável não encaminhou o documento que comprovasse
www.tce.es.gov.br

aquela efetiva regularização daqueles débitos. Sendo essa questão, de início, a defesa reitera as razões e argumentos já apresentados quando da justiﬁcativa, especialmente quanto à indispensabilidade da medida para
o cumprimento das obrigações básicas à administração,
como manutenção do funcionamento da máquina pública e a prestação de serviços essenciais à população, em
razão do agravamento contínuo da crise econômica vivida pelo país e com reﬂexo de especial gravidade nas ﬁnanças municipais. Para se ter uma ideia do efeito devastador da crise econômica que assola o país e, no caso especíﬁco de Muniz Freire, a arrecadação somente no exercício de 2013 teve um decréscimo mais de dois milhões e
cem mil reais. Dois anos depois, no exercício de 2015, a
perda do Município já era superior a onze milhões e quinhentos mil reais. Tal situação, em um município de pequeno porte, dependente, exclusivamente, da repercussão econômica da agricultura e de repasse ﬁnanceiro de
outros entes, é catastróﬁca, é devastadora, exigindo que
a administração municipal lance mão dos meios disponíveis e necessários que, embora não comuns em situações de normalidade, mas justiﬁcáveis em situações extremas. E como se provou esse, especiﬁcamente, reversíveis de forma a evitar a paralização total do governo e,
consequente colapso social com danos irreparáveis. Não
obstante, é importante registrar que não houve nenhuma ordem, determinação do gestor para que a aplicação de recursos previdenciários em ações de manutenção da máquina pública fosse feita, ainda que em caráter
emergencial e temporário. A ação foi operada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Finanças, a qual é
dotada de competência e autonomia legal para suas atribuições, bem como de habilitação proﬁssional para as
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ações que desenvolvem. No entanto, é necessário ressaltar que não houve em nenhum momento dolo, nem má
fé, muito pelo contrário, agiu-se com o objetivo de resguardar o funcionamento mínimo da administração municipal e o atendimento básico à sociedade e se evitar
prejuízos, que esses sim seriam irreparáveis. Por último,
conforme salientado na própria Instrução Conclusiva, o
município de Muniz Freire não deixou de adimplir com a
integralidade do recolhimento dos valores devidos ao órgão previdenciário. Mesmo ao longo do seu maior período de crise econômica, o Município pagou ao INSS parte daquilo que devia e tão logo adquiriu condições ﬁnanceiras que possibilitasse, ﬁrmou parcelamento do débito
correspondente a diferença que ﬁcou, adimplindo totalmente suas obrigações com o INSS, conforme comprova o termo de adesão de parcelamento que ora se pede juntada, neste momento, aos autos. Nesse sentido, a
ausência de recolhimento tempestivo de contribuições
previdenciárias apontadas pela área técnica deste Tribunal foi sanada, estando o município de Muniz Freire regularmente em dia com os recolhimentos que lhe são
exigidos junto ao INSS. Apresentado, agora, o termo do
parcelamento, resta superada a questão apontada pela
ITC 3191/2017 como motivo para recomendar a declaração de irregularidade das contas do gestor. Logo, as referidas contas do ex-prefeito, Paulo Fernando Mignone,
devem ser aprovadas pelo Tribunal de Contas. O que se
pleiteia junto a este Tribunal, enﬁm, é que leve em consideração as circunstâncias que se relacionam com a suposta irregularidade. O município de Muniz Freire não
deixou de recolher, momentaneamente e parcialmente,
as verbas ao órgão de previdência por dolo, fraude ou
qualquer intenção nefasta. Assim agiu para que, emer-

gencialmente, tivesse condições de realizar ações administrativas essenciais ao funcionamento do governo local
ao atendimento das necessidades prementes da população. Esclarecidos os fatos e apresentado o documento
reclamado pela Instrução Técnica Conclusiva, requer-se
que o não recolhimento parcial e temporário de verbas
previdenciárias pelo Município de Muniz Freire, dada a
situação já exposta, que a atitude que foi tomada em caráter emergencial e excepcional, embora registrado pelo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, não seja utilizada como motivo para rejeição das contas do gestor, relativas ao exercício ﬁscal de 2015, por todas as razões que já expomos, especialmente porque já sanadas,
através do parcelamento junto ao INSS, as eventuais irregularidades. Ou seja, na verdade, o que deveria ter sido recolhido foi, ainda que a destempo. Dessa forma, pede o julgamento com parecer favorável à aprovação das
contas do prefeito Paulo Fernando Mignone, relativo ao
ano de 2015. (...)”.
Justiﬁcativas protocolizadas
14123/2017-8:

sob

o

número

TC

(...)
Com o propósito de elucidar os fatos narrados no Item
2.2 e 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva 03191/2017-1,
de início reiteramos as razões e argumentos já apresentados quando da justiﬁcativa do peticionante na fase de
instrução processual, especialmente quanto à indispensabilidade da medida para cumprimento de obrigações
da Administração, como a manutenção do funcionamento da máquina pública e a prestação dos serviços essenciais à população, em razão do agravamento contínuo da
crise econômica vivida pelo país e de seus reﬂexos nas ﬁnanças municipais. A utilização temporária e parcial de
www.tce.es.gov.br

tais recursos era a única solução momentânea para continuidade da atuação eﬁciente do Poder Público no Município de Muniz Freire, com vistas inclusive ao desenvolvimento de ações para o restabelecimento da normalidade ou contenção do aumento da situação de crise.
Apenas para destacar o efeito devastador da crise econômica que assola o país há anos e se intensiﬁca a cada
dia, no caso de Muniz Freire o déﬁcit de arrecadação referente ao exercício de 2013 foi de R$ 2.154.452,00 (dois
milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos
e cinquenta e dois reais), e após 02 (dois) anos, ou seja,
no exercício de 2015 o déﬁcit nas contas públicas chegou a R$ 11.534.650,12 (onze milhões quinhentos e trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais e doze centavos). Tal situação, ocorrendo em um município de pequeno porte, dependente exclusivamente da repercussão econômica da agricultura e dos repasses ﬁnanceiros
de outros entes governamentais, é catastróﬁca, devastadora, exigindo da Administração Municipal que lance
mão dos meios disponíveis e necessários que, embora
não comuns em situação de normalidade, mas justiﬁcáveis em situações extremas, e reversíveis, evitem a paralisação total do Governo e o consequente colapso social com danos irreparáveis. Não obstante, é importante
dizer que nunca houve ordem, determinação, do gestor
peticionante, para aplicação de recursos previdenciários
em ações de manutenção da máquina pública, ainda que
em caráter emergencial e temporário. A ação foi operada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Finanças, a qual é dotada de competência e autonomia legal
para suas atribuições, bem como de habilitação proﬁssional para as ações que desenvolve. A medida foi praticada de maneira automática pelos servidores municiSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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pais competentes, porque a situação de crise econômica e ﬁnanceira sobre as ﬁnanças do Município era extrema, os recursos previdenciários eram os únicos de que
se dispunha em determinado momento, e a ação, embora não recomendada em tempo de normalidade, era
necessária e reversível (como o foi) para evitar danos ao
Poder Público e à sociedade. Não houve dolo nem má-fé,
muito pelo contrário, agiu-se com o objetivo de resguardar o funcionamento mínimo da Administração Municipal e o atendimento básico da sociedade, e se evitar para ambos prejuízos irreparáveis. Por último, como salientado na própria ITC 03191/2017-1, o Município de Muniz Freire, não deixou de adimplir com a integralidade do
recolhimento de valores ao Órgão Previdenciário Federal, conforme lhe é imputado pela legislação. Mesmo ao
longo do seu maior período de crise econômica o Município pagou/repassou ao INSS parte daquilo que lhe devia, e tão logo adquiriu condições ﬁnanceiras ﬁrmou parcelamento do débito correspondente à diferença restante, adimplindo totalmente com suas obrigações junto ao
INSS, conforme comprova o Termo de Adesão ao Parcelamento que segue em anexo. Nesse sentido, a ausência
de recolhimento de contribuições previdenciárias apontadas pela área técnica desse Tribunal de Contas, foi sanado, estando o Município de Muniz Freire regularmente em dia com os recolhimentos que lhe são exigidos junto ao INSS. É importante dizer que o Termo de Parcelamento não foi apresentado junto com as Justiﬁcativas
iniciais, ou em outro momento processual anterior, por
diﬁculdades encontradas para obtenção de cópia do documento junto à Administração Municipal de Muniz Freire, atualmente sobre a gestão de outro mandatário. Contudo, tendo obtido recentemente o documento, o peti-

cionante o encaminha a esse Tribunal de Contas como
anexo da presente manifestação. Apresentado agora o
Termo de Parcelamento, resta superada a única questão
apontada pela ITC 03191/2017-1 como motivo para recomendar a declaração de irregularidade das contas do
gestor, sob o aspecto técnico contábil. Logo, as referidas
contas do ex-Prefeito Paulo Fernando Mignone devem
ser aprovadas pelo TCEES. O que se pleiteia junto a esse Tribunal de Contas, mais uma vez, é que leve em consideração as circunstâncias que se relacionam com a suposta irregularidade. O Município de Muniz Freire não
deixou de recolher momentaneamente e parcialmente
verbas ao órgão de previdência por dolo, fraude ou qualquer intenção nefasta, assim agiu para que emergencialmente tivesse condições de realizar ações administrativas essenciais ao funcionamento do Governo local e ao
atendimento da população. Esclarecidos os fatos e apresentado o documento reclamado pela ITC 03191/20171, requer-se que o não recolhimento parcial e temporário de verbas previdenciárias pelo Município de Muniz Freire, realizado em caráter emergencial e excepcional, embora registrado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, não seja utilizado como motivo de rejeição
das contas do peticionante relativas ao exercício ﬁscal de
2015, por todas as razões que já expomos, especialmente porque já sanado através de parcelamento junto ao
INSS, cuja cópia segue em anexo. (...)
ANÁLISE:
Tendo em vista as alegações apresentadas na peça de
defesa e na sustentação oral, observou-se que o Agente Responsável, por intermédio de seu Procurador, destacou, em síntese, que os apontamentos efetuados
nos itens Item 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Relatório Técnico RT
www.tce.es.gov.br

059/2017 (itens 2.2 e 2.3 da ITC 3191/2017) teriam como justiﬁcativa para sua ocorrência a premente necessidade do Município de cumprir com outras obrigações
relativas à manutenção do funcionamento da Administração Pública e com a prestação dos serviços essenciais
à população, em razão da crise econômica nacional e
da queda de arrecadação municipal experimentada em
2015 e já observada desde o exercício de 2013.
Com todo o respeito às argumentações trazidas aos autos pelo Defendente, cabe ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000), em seu art.1º, §1º, determina que a responsabilidade na gestão ﬁscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de
metas de resultados entre receitas e despesas.
Portanto, face ao relatado, depreende-se que todo Gestor deve, apoiado por diretrizes legais que regem a administração dos recursos públicos, utilizar-se de ferramentas gerenciais para compatibilizar as disponibilidades ﬁnanceiras municipais com a realização dos gastos previstos e autorizados na Lei Orçamentária Anual, uma vez
que é sua a obrigação legal de zelar pelo alcance do equilíbrio orçamentário do ente público, em cada exercício.
Evidentemente, há momentos, como nos casos de crises
ﬁnanceiras locais ou a nível nacional, em que o gestor
público poderá encontrar diﬁculdades para alcançar as
metas estabelecidas originalmente na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA)
para a arrecadação de receitas. Nestes momentos, ocorre a necessidade de utilização, por parte do gestor, das
ferramentas legais para também reduzir a despesas do
ente, no sentido de se atingir o equilíbrio entre receitas
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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e despesas.
A LRF dispõe em seu art. 9º as diretrizes a serem adotadas pelo ente, caso se veriﬁque a possiblidade de não
cumprimento das metas de Resultado Primário e Nominal ao ﬁnal de cada bimestre. Inclusive, a própria LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) do Município de Muniz
Freire, em seu art. 23, contempla quais os critérios a serem observados para a limitação de empenhos e movimentação ﬁnanceira. Ressalte-se também, como forma
de auxiliar no atingimento do equilíbrio orçamentário,
a necessidade de que os entes públicos elaborem, por
meio de levantamentos técnicos rigorosos, orçamentos
que reﬂitam a realidade do município, e que considerem
o momento ﬁnanceiro no qual o mesmo se encontra.
Apesar de todos os esforços envidados pela Administração Municipal, constatou-se no Balanço Orçamentário apresentado a esta Corte de Contas (Processo TC
3821/2016) que o município teve um déﬁcit na execução orçamentária, em relação ao previsto, de R$
6.112.345,13 (seis milhões, cento e doze mil, trezentos
e quarenta e cinco reais e treze centavos) e não obteve Superávit Financeiro no exercício anterior que pudesse fazer face ao Déﬁcit Orçamentário apurado no exercício em análise.
É importante salientar, consoante já aﬁrmado na Instrução Técnica Conclusiva ITC 3191/2017, que “as contribuições retidas dos servidores não podem ser utilizadas para outro ﬁm, senão o recolhimento junto à autarquia federal, sob pena de caracterização da apropriação indébita, uma vez que o numerário não pertence ao município
e sim aos servidores”.
Observou-se, conforme já mencionado, que foi acostada
aos autos cópia do termo de parcelamento ﬁrmado pelo

Município de Muniz Freire e pela Procuradoria Regional
da Fazenda Nacional da 4ª Região (ﬂs. 561/563), relativa
ao parcelamento especial de débitos previdenciários, o
qual foi efetuado na data de 28 de agosto de 2017. Todavia, o documento apresentado não permite a identiﬁcação de quais competências/exercícios estariam compreendidos no parcelamento e em quais proporções estariam distribuídas as obrigações patronais e as obrigações
relativas a servidores. Frise-se que o parcelamento ocorreu no exercício em curso, ou seja, após o encerramento
do mandato do Defendente.
Consoante o parágrafo primeiro do artigo 29 da LRF, a assunção, o reconhecimento ou a conﬁssão de dívidas pelo Município equipara-se a operações de crédito, sendo
imprescindível, desta forma, a autorização especíﬁca do
Poder Legislativo para que o Ente ﬁrme os parcelamentos e reparcelamentos de contribuições previdenciárias
devidas ao INSS. Vale mencionar que esta determinação
está em consonância ainda com o disposto no art. 7º, §§
2º e 3º da Lei 4.320/1964, a seguir transcritos:
Art. 7° A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao
Executivo para:
I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43;
II - Realizar em qualquer mês do exercício ﬁnanceiro,
operações de crédito por antecipação da receita, para
atender a insuﬁciências de caixa.
§ 1º Em casos de déﬁcit, a Lei de Orçamento indicará as
fontes de recursos que o Poder Executivo ﬁca autorizado
a utilizar para atender a sua cobertura.
§ 2° O produto estimado de operações de crédito e de
alienação de bens imóveis somente se incluirá na receiwww.tce.es.gov.br

ta quando umas e outras forem especiﬁcamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício.
§ 3º A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento. (grifos da MT)
Cabe destacar, ainda, que a Portaria do Ministério da Fazenda MF 333/2017, de 11 de julho de 2017, evidenciou
claramente em seu artigo 5º- A, a seguir transcrito, sobre a necessidade de lei autorizativa especíﬁca para o caso de parcelamentos de contribuições devidas pelo ente
federativo, relativos a competências até março de 2017:
Art. 5°-A Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão, mediante lei autorizativa especiﬁca, ﬁrmar
termo de acordo de parcelamento, em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devidas pelo ente federativo, de contribuições
descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, bem como de outros débitos não decorrentes
de contribuições previdenciárias, relativos a competências até março de 2017.
Registra-se que por ocasião da elaboração da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 3191/2017, esta Secretaria de
Controle Externo mencionou nos itens 2.2 e 2.3 analisados sobre a ausência de encaminhamento da lei autorizativa municipal quanto ao parcelamento informado pelo Agente Responsável quando do atendimento ao Termo de Citação TC 96/2017-1. Da documentação apresentada por ocasião da sustentação oral, analisada no
presente momento, veriﬁcou-se a ausência de encaminhamento do referido instrumento legal.
Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Municipal de
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Muniz Freire (http://www3.camaramunizfreire.es.gov.
br/legislacao/consulta.aspx), nesta data, não se identiﬁcou nenhuma lei especíﬁca nos exercícios de 2016 e
2017 que autorizasse a realização de parcelamento de
contribuições previdenciárias devidas pelo Município de
Muniz Freire. Em consulta à Lei Orçamentária Anual relativa ao exercício de 2017 (Lei Municipal 2476/2016), veriﬁcou-se que não constou, de igual modo, autorização
especíﬁca no tocante a parcelamentos.
Com o objetivo de conﬁrmar as alegações trazidas aos
autos pela defesa, efetuou-se, nesta data, consulta ao
Balancete de Veriﬁcação de setembro de 2017, último
demonstrativo encaminhado pelo Gestor via sistema CidadES deste Tribunal, tendo sido constatado que a situação apontada na exordial permanecia não regularizada
até aquele mês, uma vez que apontava signiﬁcativo saldo de contribuições previdenciárias retidas, sem o devido recolhimento, em montante proporcional ao apurado
ao ﬁnal de 2015, consoante excerto a seguir:
Fonte: Balancete Isolado por Conta Contábil – CidadES –
mês de setembro/2017
Diante de todo o apresentado, entende-se pela manutenção do apontamento e opina-se pela determinação ao gestor responsável que tome medidas administrativas necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre recolhimento contribuições
previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade e o consequente ressarcimento de danos causados
ao Erário, haja vista que o descumprimento do prazo
de quitação do débito junto à autarquia federal suscita
despesas contrárias à ﬁnalidade pública.
3 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Examinaram-se as argumentações apresentadas por
ocasião de sustentação oral na 33ª Sessão Ordinária de
2017 da 1ª Câmara, consoante notas taquigráﬁcas acostadas às ﬂs. 539/542.
Após análise técnica das argumentações apresentadas,
depreendeu-se, sob o ponto de vista contábil, que estas se caracterizaram como insuﬁcientes para elidir as
irregularidades apontadas nos seguintes itens do RT
059/2017 e ITC 3191/2017, analisadas no item 2.1desta
Manifestação Técnica:
Indicativo de Irregularidade
PAGAMENTO A MENOR DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DEVIDAS
AO RGPS (INSS) (ITEM 3.3.1.1
DO RT 059/2017 e 2.2 DA ITC
3191/2017)
RECOLHIMENTO A MENOR DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS (INSS) (ITEM 3.3.1.2
DO RT 059/2017 E 2.3 DA ITC
3191/2017)

Base Normativa
Arts. 40 e 195, I, da Constituição da República Federativa
do Brasil.

Arts. 37 e 195, II, da Constituição da República Federativa
do Brasil.

Diante de todo o exposto, considerando-se as análises
consignadas no RT 059/2017 e na ITC 3191/2017, bem
como os argumentos apresentados em sustentação oral,
opina-se pela IRREGULARIDADE desta prestação de contas anual, considerando-se que as impropriedades caracterizaram-se como graves infrações a normas constitucionais, nos termos do art. 84 da Lei Complementar
621/2012.
Por oportuno, considerando os indicativos de irregularidades apontado no item 2.1 desta Manifestação Técnica, sugere-se também DETERMINAR ao atual gestor que
www.tce.es.gov.br

tome medidas administrativas necessárias, nos termos
do art. 2º da IN TCEES 32/14, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre recolhimento contribuições previdenciárias em atraso, bem
como a responsabilidade e o consequente ressarcimento de danos causados ao Erário, haja vista que o descumprimento do prazo de quitação do débito junto à
autarquia federal suscita despesas contrárias à ﬁnalidade pública.
- Parecer do Ministério Público de Contas 3567/2017
[...]
Pois bem. Compulsando os autos, veriﬁca-se que a Instrução Técnica Conclusiva é consentânea com o posicionamento do Ministério Público de Contas, motivo pelo
qual, independentemente de transcrição, passa a fazer
parte integrante deste pelos fundamentos de fato e de
direito ali deduzidos.
Notadamente, quanto às irregularidades supracitadas
cumpre destacar que nos termos do princípio fundamental de contabilidade denominado “princípio da competência”, “as receitas e as despesas devem ser incluídas
na apuração do resultado do período em que ocorrerem,
sempre simultaneamente uando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento” (artigo 9º da Resolução CFC nº 750/1993).
Depreende-se que o “princípio da competência” não está relacionado com pagamentos, mas com o reconhecimento das receitas e despesas incorridas em determinado período.
Portanto, conquanto a posteriori sejam repassadas as
contribuições previdenciárias, tal hipótese de maneira alguma elide ou atenua a conduta de não reconheSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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cer tempestivamente as receitas e despesas incorridas
em determinado período. Muito pelo contrário: uma vez
realizados em atraso o repasse, comprova-se que os responsáveis não observaram o “princípio da competência”,
atestando-se a conduta irregular.
Nesse contexto, o responsável fomentou a ocorrência
de autênticos “rombos” nas contas do INSS, incitando
prejuízo nítido à administração pública. Aﬁnal, o sistema previdenciário fundamenta-se no princípio do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial – insculpido no caput do art.
201 da Constituição Federal –, que reﬂete a existência
de reservas monetárias ou de investimentos, numerário
u aplicações suﬁcientes para o adimplemento dos compromissos atuais e futuros previstos. Aﬁnal, os valores
recolhidos à previdência pertencem ao servidor para a
formação de capital necessário a ﬁm de cobrir os custos das aposentadorias e pensões futuras, dentre outros.
Assim, cria-se uma falsa percepção da realidade para a
elaboração das medidas necessárias à correção de desvios do sistema, o que também causa prejuízos ﬁnanceiros.
Tal alerta pode ser encontrado em trecho de trabalho
publicado para a Coleção Previdência Social, Série Estudos; v.34, de autoria de Narlon Gutierre Nogueira, intitulado “O equilíbrio ﬁnanceiro e autuarial dos RPPS: de
princípio constitucional a política pública de Estado”, p.
187, a seguir transcrito:
[...] quando o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial foi estabelecido de forma explícita como princípio constitucional
para a organização dos RPPS, no ﬁnal de 1998, estes, em
sua maioria, já existiam e se encontravam diante de uma
situação de desequilíbrio estrutural crônico. Assim sendo, “construir” o equilíbrio não foi apenas uma diretriz

inovadora a ser observada pelos RPPS que viessem a ser
instituídos, mas tarefa muito mais complexa, que implica
“desconstruir” modelos e estruturas erroneamente consolidados há anos ou décadas.
As consequências desse desequilíbrio ainda não se fazem sentir de forma tão aguda no presente, especialmente para muitos Municípios cujos RPPS, embora apresentem déﬁcit atuarial, mantêm superávits ﬁnanceiros e
possuem recursos acumulados suﬁcientes para o pagamento dos benefícios por alguns anos. No caso da União,
dos Estados e dos Municípios com RPPS mais antigos,
além do desequilíbrio atuarial há o desequilíbrio ﬁnanceiro, que requer aportes mensais para sua cobertura,
porém este se apresenta em valores que podem ser suportados pelos recursos orçamentários dos Tesouros nacional, estaduais e municipais.
Porém, se mantida a postura atual dos entes federativos,
que não tratam com a devida importância o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial de seus RPPS e resistem à adoção de
medidas para o equacionamento do déﬁcit atuarial, essa
situação irá se agravar no futuro, com prejuízo para sua
própria capacidade administrativa.
O desequilíbrio nas contas públicas, ocasionado pelo
crescimento contínuo das despesas com pessoal, poderá comprometer a capacidade de efetivação das políticas
de interesse dos cidadãos, tais como: saúde, educação,
segurança e moradia, e conduzirá à necessidade imperiosa de severas reformas previdenciárias que ameaçarão os direitos dos servidores públicos.
Outrossim, o atraso na restituição e repasse tem repercussão em despesas indevidas e desnecessárias com
multa, juros e correção monetária, o que representa
prejuízo ao erário.
www.tce.es.gov.br

Destaca-se: esses indícios narrados referem-se à irregularidade de natureza grave, que causa prejuízo ﬁnanceiro ao INSS – em razão da adoção de medidas econômicas desnecessárias para correção dos desvios do sistema, – e ao ente ao qual o servidor beneﬁciário vincula-se – que deverá repassar a contribuição previdenciária
em atraso com multa, juros e correção monetária.
Nessa linha, o Tribunal de Contas Catarinense, no processo nº 02/03501551, Acórdão n. 1765/08, julgou irregulares as contas de gestão de Prefeito, além de imputar
débito, nos termos adiante reproduzidos:
6.1. JULGAR IRREGULARES, COM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO, (...) E CONDENAR OS RESPONSÁVEIS A SEGUIR DISCRIMINADOS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE SUA RESPONSABILIDADE, ﬁxando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação deste Acórdão no Diário Oﬁcial
Eletrônico desta Corte de Contas, para comprovar, perante este Tribunal, O RECOLHIMENTO DO VALOR DO DÉBITO AOS COFRES DO MUNICÍPIO, ATUALIZADO MONETARIAMENTE EACRESCIDO DOS JUROS LEGAIS (...) calculados a partir da data da ocorrência do fato gerador do
débito (...).
6.1.2. De responsabilidade do Sr. EDGAR SCHNEIDER,
ex-Prefeito Municipal de Meleiro, CPF nº 029.201.07968 m as seguintes quantias:6.1.2.1. R$25.483,76 (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE A DESPESAS
COM PAGAMENTO DE JUROSDECORRENTES DE ATRASO
NO REPASSE DE VALORES AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA, em descumprimento ao previsto no art.4º e no § 1º do art. 12 da Lei (federal) n.
4.320/64 (item III-B.1.1 do Relatório DMU)
Aliás, esse é o entendimento pacíﬁco dessa Corte. São
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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junto à Previdência Social, mediante Tomada de Contas Especial;

3. Determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de Divino de São Lourenço que:

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3051/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:

4. Determinar à atual gestão da Prefeitura Municipal de
São Mateus para que recolha tempestivamente os valores relativos a contribuições previdenciárias retidas de
seus servidores e terceiros;

1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Mateus, sob a responsabilidade do senhor Amadeu Boroto, referente ao exercício de
2013, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “d” e
“e” da Lei Complementar 621/2012, pelo cometimento
da irregularidade apontada no Relatório Técnico Contábil RTC 213/2015, qual seja, ausência de recolhimento
de valores retidos de servidores e terceiros, indicando
apropriação indevida de recursos ﬁnanceiros(Base Normativa: artigos 35, 85, 92, 101 e 105 da Lei Federal nº.
4.320/1964; artigos 865 e 868, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) de 1999, alterado pelo inciso I, alínea “d”, do artigo70 da Lei 11.196/2005; artigos 37 e
158, inciso I, da Constituição da República Federativa do
Brasil e artigo 30 da Lei nº. 8.212/1991);

Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC2674/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de novembro de dois
mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

3.1. Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação dos
responsáveis, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos
ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas ao INSS e ao FGTS relacionadas ao
parcelamento ﬁrmado e o ressarcimento aos cofres públicos (item III.I da ICC 201/2015), com fulcro no artigo
83, §1º5, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias,
na forma do art. 14 da IN TC 32/2014;

2. Aplicar multa individual no valor de R$ 5.000,00(cinco
mil reais) ao senhor Amadeu Boroto, com amparo no artigo 135, inciso II da Lei Complementar 621/2012;

Base legal: Lei Federal 8.212/91, art. 30, inc. I, alíneas “a” e “b” e art. 37 da Constituição da República, Lei
4.320/64.

3. Formar autos apartados, nos termos dos art. 38, parágrafo único, e art. 281 do Regimento Interno, mediante a juntada de cópias do RTC, ITI, ICC, ITC e do Acórdão,
para quantiﬁcação do dan causado ao erário em razão
das despesas indevidas com juros e multas decorrentes do atraso no recolhimento das parcelas do débito

2 Aplicar multa ao responsável, Sr. Aurecil Gonçalves
Muruci, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos da
LC 621/2012, dosada na forma do artigo 389, incisos II e
III, da Resolução TC 261/2013, por se tratar de pretensão
punitiva em virtude da irregularidade mantida;

inúmeros os julgados desse Tribunal nesse sentido, ex vi:
ACÓRDÃO TC-939/2016 – PLENÁRIO

5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO TC-1753/2015 -PRIMEIRA CÂMARA

1. Julgar irregulares as contas do Fundo Municipal de
Saúde de Divino de São Lourenço, sob a responsabilidade do Sr. Aurecil Gonçalves Muruci, relativas ao exercício
de 2013, nos termos do inciso III, do art. 84, incisos “c”
e “d” da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a
manutenção da seguinte irregularidade:
Ausência do recolhimento das parcelas devidas ao INSS
e ao FGTS relacionadas a parcelamentos ﬁrmados (Item
II.I da ICC 201/2015).

www.tce.es.gov.br

3.2. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN
TC 32/20146 e, acaso conﬁrmado o prejuízo, providencie sua devolução ao erário do município, nos termos
dos arts. 152 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº
32/2014.
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO TC-1755/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC3146/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de novembro de dois
mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do ReSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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lator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar irregulares as contas da Prefeitura de Divino e
São Lourenço, sob a responsabilidade do Sr. Miguel Lourenço da Costa, no exercício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 2013, nos termos do inciso III, do art. 84, incisos “c” e “d” da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a manutenção da seguinte irregularidade:
“Ausência do recolhimento das parcelas devidas ao INSS
e ao FGTS relacionadas a parcelamentos ﬁrmados (Item
II.I da ICC 202/2015).”
Base legal: Lei Federal 8.212/91, art. 30, inc. I, alíneas “a” e “b” e art. 37 da Constituição da República, Lei
4.320/64.
2. Aplicar multa ao responsável, Sr. Miguel Lourenço da
Costa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos da
Lei Complementar 621/2012, dosada na forma do artigo 389, incisos II e III, do Regimento Interno, por se tratar de pretensão punitiva em virtude da irregularidade
mantida;
3. Determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de Divino de São Lourenço que:
3.1. Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação dos
responsáveis, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos
ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas ao INSS e ao FGTS relacionadas ao
parcelamento ﬁrmado e o ressarcimento aos cofres públicos (item III.I da ICC 201/2015), com fulcro no artigo
83, §1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsa-

bilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias,
na forma do art. 14 da IN TC 32/2014;
3.2 Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso conﬁrmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Como se veriﬁca nas decisões colacionadas, quando não
há quantiﬁcação do dano ao erário causado pelo atraso
no recolhimento, gera-se o dever deformação de autos
apartados ou de adoção e providências administrativas
cabíveis pela unidade gestora, ambos objetivando identiﬁcar os responsáveis e reaver para os cofres públicos os
encargos derivados do não pagamento tempestivo das
referidas contribuições.
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui ao posicionamento da área técnica constante da Instrução Técnica Conclusiva 03191/2017-1,sem prejuízo da aplicação de multa e da expedição da seguinte determinação
ao atual Controlador-Geral do Município de Muniz Freire que:
1. Instaure de Tomada de Contas Especial, para apuração e quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação
dos responsáveis, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento em
www.tce.es.gov.br

atraso das parcelas devidas referentes às contribuições
previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos,
com fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC
nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90
(noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
2. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração de
Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso conﬁrmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
52 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
Requer, outrossim, sejam os autos remetidos à Área Técnica a ﬁm de que se possa monitorar o cumprimento do
Acórdão proferido, nos termos da Resolução TC nº 278,
de 04 de novembro de 2014, que disciplina a veriﬁcação,
por meio de monitoramento, do cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCEES e
dos resultados delas advindos.
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
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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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 as seguintes irregularidades, apontadas nos itens 2.2 e 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva
3191/2017, de responsabilidade do senhor Paulo Fernando Mignone:
1.1.1 Pagamento a menor de contribuições previdenciárias patronais devidas ao RGPS (INSS) (item 2.2 da ITC
3191 e item 3.3.1.1. do RT 59/2017)
Base Legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal
1.1.2 Recolhimento a menor de contribuições previdenciárias retidas dos servidores vinculados ao RGPS (INSS)
(item 2.3 da ITC 3191 e item 3.3.1.2. do RT 59/2017)
Base legal: art. 37 e 195, II, da Constituição Federal
1.2. Julgar irregulares as contas do senhor Paulo Fernando Mignone - Prefeito Municipal de Muniz Freire no
exercício de 2015, pela prática de ato ilegal, presentiﬁcado nos itens 1.1 e 1.2 acima discriminados, com amparo no artigo 84, inciso III, da Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.3. Aplicar multa ao senhor Paulo Fernando Mignone
no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 135, II da Lei Complementar 621/2012 e art. 389, I
do RITCEES;
1.4. Determinar ao atual gestor, senhor Carlos Brahim
Bazzarella :
1.4.1 Que instaure de Tomada de Contas Especial para
apuração e quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação dos responsáveis, a ﬁm de apurar a totalidade dos
encargos ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento

em atraso das parcelas devidas referentes às contribuições previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos, com fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de
incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC
nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90
(noventa) dias, na forma do art. 14 da referida Instrução
Normativa.
1.4.2 Que comunique a esta Corte de Contas a Instauração de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN
TC 32/2014 e, acaso conﬁrmado o prejuízo, providencie
sua devolução ao erário do município, nos termos dos
arts. 52 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo
observar os prazos constantes da IN nº 32/2014.
1.5. Após informação da Prefeitura, relativa ao item 4.2,
acima, Arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/12/2017 - 43ª 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.
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 recurwww.tce.es.gov.br

so, 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
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1734/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02791/2014-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercício: 2013
UG: PMF - Prefeitura Municipal de Fundão
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: Maria Dulce Rudio Soares
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013 –
CONTAS REGULARES COM RESSALVA - QUITAÇÃO - DETERMINAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas AnuSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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al da Prefeitura Municipal de Fundão, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade de Maria Dulce Rudio Soares - Prefeita Municipal.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico 532/2016 no
qual constatou indícios de irregularidades apontados na
Instrução Técnica Inicial 1189/2016, com propositura de
citação da responsável Maria Dulce Rudio Soares, em razão dos seguintes indícios de irregularidades, o que foi
acolhido na Decisão Monocrática 19/2017:
3.1.1 Arquivo digital FOLRPP sem informação dos percentuais aplicados e do montante devido a título patronal ao
regime próprio de previdência (2.1 da ITC 2045/2017)
3.1.1 Recolhimento a menor das contribuições patronais
previdenciárias - Regime Próprio de Previdência Social.
(2.2 da ITC 2045/2017)

3.5.2 Divergência entre registros físicos e contábeis relativos a bens em almoxarifado. (2.8 da ITC 2045/2017)
3.5.3 Divergência entre registros físicos e contábeis relativos a bens patrimoniais móveis. (2.9 da ITC 2045/2017)
3.5.4 Inventário anual não demonstra de forma analítica a totalidade dos bens patrimoniais imóveis. (2.10 da
ITC 2045/2017)
3.5.5 Divergência entre registros físicos e contábeis relativos a bens patrimoniais imóveis. (2.11 da ITC 2045/2017)
3.6.1 Divergência entre registros contábeis e bancários.
(2.12 da ITC 2045/2017)
Regularmente citada, a responsável anexou aos autos os
documentos de ﬂs. 135/176.

3.1.1 Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias dos servidores - Regime Próprio de Previdência
Social. (2.3 da ITC 2045/2017)

A documentação encaminhada foi analisada pela área
técnica desta Corte, a qual concluiu pelo afastamento
das inconsistências relativas aos itens 2.1 a 2.6 da Instrução Técnica Conclusiva 2045/2017 (ﬂs. 181-198), e pela
irregularidade das contas em razão da manutenção das
irregularidades apontadas nos itens 2.7 e 2.12.

3.1.2 Arquivo digital FOLRGP sem informação dos percentuais aplicados e do montante devido a título patronal ao regime próprio de previdência.(2.4 da ITC
2045/2017)

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer 2540/2017
– ﬂs.202-203).

3.1.2 Recolhimento a menor das contribuições patronais previdenciárias - Regime Geral de Previdência Social. (2.5 da ITC 2045/2017).

É o relatório.

3.4.1 Divergência quanto à movimentação e ao saldo da
dívida ativa do município. (2.6 da ITC 2045/2017)
3.5.1 Inventário anual não demonstra de forma analítica a totalidade dos de bens em almoxarifado. (2.7 da ITC
2045/2017)

2 Fundamentação

como razão de decidir a fundamentação exarada na
Instrução Técnica Conclusiva 2045/2017 (ﬂs. 181-198),
abaixo transcrita:
[...]
2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Arquivo digital FOLRPP sem informação dos percentuais aplicados e do montante devido a título patronal ao regime próprio de previdência (item 3.1.1 do
RT 532/2016).
Base Legal: art. 85 da Lei 4.320/1964.
De acordo com o RT 532/2016, não foi possível determinar o percentual aplicado e o montante devido ao RPPS,
uma vez que o arquivo digital FOLRPP não continha tais
informações.
JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citada, a gestora alegou que:
Realmente no arquivo enviado os percentuais e o montante devido não estão indicados no relatório FOLRPP.
No entanto isso ocorreu devido a uma falha no software
que gerou o arquivo. Sendo assim estamos encaminhando novo arquivo corrigido.
Sintetizamos na tabela abaixo as informações que faltaram no arquivo inicial enviado ao TCEES.
A gestora não acostou documentação de suporte para
esta irregularidade.

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.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar

De acordo com o RT 532/2016, não foi possível identiﬁcar o valor da alíquota a ser aplicada à base de cálculo,

www.tce.es.gov.br

Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pela gestora, entendemos que a mesma logrou êxito
em seu intento. Explica-se.

Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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para efeitos de contribuição patronal ao RPPS.
Em sua defesa, a gestora alegou que, de fato, o arquivo
encaminhado não continha tal informação. Apresentou,
ainda, tabela de onde se veriﬁca os percentuais relativos
a parte patronal: 22% (vinte e dois pontos percentuais)
e 7,46% (sete vírgula quarenta e seis pontos percentuais), sendo este último referente ao custeio suplementar.
Assim, entendemos que o percentual alegado pela gestora está condizente com as demais informações constantes do processo, fato este que nos conduz a opinar
pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 3.1.1 do RT 532/2016.
2.2 Recolhimento a menor das contribuições patronais
previdenciárias - Regime Próprio de Previdência Social.
(item 3.1.1 do RT 532/2016).
Base Legal: art. 40 e 195, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
Apurou-se, nos termos do RT, a seguinte situação relativa ao recolhimento das obrigações patronais devidas
ao RPPS:
Do quadro anterior restou evidenciado que o recolhimento das obrigações patronais está abaixo do considerado aceitável.
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citada, a gestora alegou que:
Entendemos que houve um equívoco na elaboração do
texto referente a analise efetuada.
Entretanto informamos que foram pagos para o RPPS a
título de restos a pagar processados de 2013 em 2014
o valor de R$ 415.924,41 (ANEXO 01) referente a contribuições liquidadas durante o exercício de 2013. Se in-

cluirmos esse valor na tabela 03 o valor do percentual a
recolher sofrerá alteração:
Diante do valor de R$ 31.385,42 que representa a diferença entre o valor das contribuições liquidadas e o valor das contribuições pagas, entendemos que o percentual de 2,45% é muito pequeno, sendo considerado aceitável.
A documentação de suporte para esta irregularidade está acostada às folhas 146/147.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pela gestora, entendemos que a mesma logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 532/2016, veriﬁcou-se que o recolhimento das contribuições previdenciárias – parte patronal – devidas ao RPPS não estavam sendo feitas em valores aceitáveis. De um montante devido de
R$ 1.280.097,91 (um milhão duzentos e oitenta mil noventa e sete reais e noventa e um centavos), apenas R$
832.788,08 (oitocentos e trinta e dois mil setecentos e
oitenta e oito reais e oito centavos) foram recolhidos ao
instituto de previdência municipal.
Em sua defesa, a gestora alegou que repassou a diferença no exercício ﬁnanceiro de 2014 (R$ 415.924,41). Para
tanto, acostou cópia dos pagamentos realizados ao instituto de previdência, relativo ao período informado.
Preliminarmente, cumpre-nos informar que conforme
dados apontados no item 2.1 desta Instrução, o valor
devido ao RPPS passou de R$ 1.280.097,91 (um milhão
duzentos e oitenta mil noventa e sete reais e noventa e
um centavos) para R$ 1.432.911,33 (um milhão quatrocentos e trinta e dois mil novecentos e onze reais e trinwww.tce.es.gov.br

ta e três centavos).
Voltando ao mérito da defesa, de fato, ao se observar
o documento acostado aos autos (ﬂs. 144/147), veriﬁca-se tratar-se de pagamento ao instituto de previdência, no montante alegado pela gestora. Assim, a diferença apontada na peça inicial ﬁcaria em um patamar aceitável, considerando tais pagamentos. Registre-se que foi
considerado a nova base de cálculo (R$ 1.432.911,33).
Face ao todo exposto, vimos acolher as alegações de defesa e, nesse sentido, opinamos pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 3.1.1 do RT
532/2016.
2.3 Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias dos servidores - Regime Próprio de Previdência
Social (item 3.1.1 do RT 532/2016)
Base Legal: artigos 40, 149 e 195, inciso II, da Constituição Federal de 1988.
Apurou-se, nos termos do RT, a seguinte situação relativa ao recolhimento das retenções dos servidores devidas ao RPPS:
Do quadro anterior restou evidenciado que o recolhimento das retenções dos servidores devidas ao RPPS está abaixo do considerado aceitável.
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Foram recolhidos para o RPPS em janeiro de 2014 o valor de R$ 74.211,80 (ANEXO 02) referente a contribuições retidas durante o exercício de 2013. Se incluirmos
esse valor na tabela 04 o valor do percentual a recolher
sofrerá alteração:
Diante do valor de R$ 12.470,56 que representa a difeSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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rença entre o valor as contribuições retidas e o valor das
contribuições recolhidas, entendemos que o percentual de 2,33% é muito pequeno, sendo considerado aceitável.

RT 532/2016).
Base Legal: art. 85 da Lei 4.320/1964.

A documentação de suporte para esta irregularidade está acostada às folha 144.

De acordo com o RT 532/2016, não foi possível determinar o percentual aplicado e o montante devido ao RGP,
uma vez que o arquivo digital FOLRGP não continha tais
informações.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVAS:

Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pela gestora, entendemos que a mesma logrou êxito
em seu intento. Explica-se.

Devidamente citada, a gestora alegou que:

De acordo com o RT 532/2016, veriﬁcou-se que o recolhimento das contribuições previdenciárias – retidas dos servidores – devidas ao RPPS não estavam sendo feitas em valores aceitáveis. De um montante devido de R$ 535.150,23 (quinhentos e trinta e cinco mil
cento e cinquenta reais e vinte e três centavos), apenas
R$448.467,87 (quatrocentos e quarenta e oito mil quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) foram recolhidos ao instituto de previdência municipal.
Em sua defesa, a gestora alegou que repassou a diferença no exercício ﬁnanceiro de 2014 (R$ 74.211,80). Para
tanto, acostou cópia dos pagamentos realizados ao instituto de previdência, relativo ao período informado.
Assim, ao se considerar tais pagamentos, a diferença
apontada na peça inicial ﬁcaria em um patamar aceitável
e, nesse sentido, acolhendo as alegações de defesa, opinamos pelo afastamento do indicativo de irregularidade
apontado no item 3.1.1 do RT 532/2016.
2.4 Arquivo digital FOLRGP sem informação dos percentuais aplicados e do montante devido a título patronal ao regime próprio de previdência (item 3.1.2 do

Realmente no arquivo enviado os percentuais e o montante devido não estão indicados no relatório FOLRGP.
No entanto isso ocorreu devido a uma falha no software
que gerou o arquivo. Sendo assim estamos encaminhando novo arquivo corrigido.
Sintetizamos na tabela abaixo as informações que faltaram no arquivo inicial enviado ao TCEES.
A gestora não acostou documentação de suporte para
esta irregularidade.

tora está condizente com as demais informações constantes do processo, fato este que nos conduz a opinar
pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 3.1.2 do RT 532/2016.
2.5 Recolhimento a menor das contribuições patronais
previdenciárias - Regime Geral de Previdência Social.
(item 3.1.2 do RT 532/2016).
Base Legal: Art. 15, inciso I e art. 30, inciso I, alínea “b”
da Lei Federal 8.212/1991; art. 40 e 195, inciso I, da
Constituição Federal.
Apurou-se, nos termos do RT, a seguinte situação relativa ao recolhimento das obrigações patronais devidas
ao RGP:
Do quadro anterior restou evidenciado que o recolhimento das obrigações patronais ao RGP está abaixo do
considerado aceitável.
JUSTIFICATIVAS

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Devidamente citada, a gestora alegou que:

Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pela gestora, entendemos que a mesma logrou êxito
em seu intento. Explica-se.

Entendemos que houve um equívoco na elaboração do
texto referente a analise efetuada.

De acordo com o RT 532/2016, não foi possível identiﬁcar o valor da alíquota a ser aplicada à base de cálculo, para efeitos de contribuição dos servidores municipais ao RPPS.

Entretanto informamos que foram recolhidos para o
RPPS em 2014 o valor de R$ 360.444,67 (ANEXO 03) referente a contribuições retidas durante o exercício de
2013. Se incluirmos esse valor na tabela 04 o valor do
percentual a recolher sofrerá alteração:

Em sua defesa, a gestora alegou que, de fato, o arquivo
encaminhado não continha tal informação. Apresentou,
ainda, tabela de onde se veriﬁca o percentual relativo a
parte dos servidores: 23,07% (vinte e três vírgulas zero
sete pontos percentuais).

Diante do valor de R$ 8.717,24 que representa a diferença entre o valor das contribuições liquidadas e o valor das contribuições pagas, entendemos que o percentual de 0.30% é muito pequeno, sendo considerado aceitável.

Assim, entendemos que o percentual alegado pela ges-

A documentação de suporte para esta irregularidade es-

www.tce.es.gov.br
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tá acostada às folhas 145.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pela gestora, entendemos que a mesma logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 532/2016, veriﬁcou-se que o recolhimento das contribuições previdenciárias – parte dos
servidores – devidas ao RGP não estavam sendo feitas
em valores aceitáveis. De um montante devido de R$
2.859.892,93 (dois milhões oitocentos e cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa e três
centavos), apenas R$ 2.490.731,02 (dois milhões quatrocentos e noventa mil setecentos e trinta e um reais e dois
centavos) foram recolhidos ao instituto de previdência
municipal.
Em sua defesa, a gestora alegou que repassou a diferença no exercício ﬁnanceiro de 2014 (R$ 360.444,67). Para
tanto, acostou cópia dos pagamentos realizados ao instituto de previdência, relativo ao período informado.
Preliminarmente, cumpre-nos informar que conforme dados apontados no item 2.4 desta Instrução, o
valor devido ao RGP passou R$ 2.859.892,93 (dois milhões oitocentos e cinquenta e nove mil oitocentos e
noventa e dois reais e noventa e três centavos) para R$
2.634.269,59 (dois milhões seiscentos e trinta e quatro
mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).
Voltando ao mérito da defesa, de fato, ao se observar
o documento acostado aos autos (ﬂ. 145), veriﬁca-se
tratar-se de pagamento ao instituto de previdência, no
montante alegado pela gestora. Assim, a diferença apontada na peça inicial ﬁcaria em um patamar aceitável,

considerando tais pagamentos. Registre-se que foi considerado a nova base de cálculo (R$ 2.634.269,59).

A gestora não acostou documentação de suporte para
esta irregularidade.

Face ao todo exposto, vimos acolher as alegações de defesa e, nesse sentido, opinamos pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 3.1.2 do RT
532/2016.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

2.6 Divergência quanto à movimentação e ao saldo da
dívida ativa do município (item 3.4.1 do RT 532/2016)

De acordo com o RT 532/2016, veriﬁcou-se uma divergência quanto ao saldo da conta “Dívida Ativa”. A diferença apurada foi de R$ 22.601,83 (vinte e dois mil seiscentos e um reais e oitenta e três centavos).

Base Legal: artigos 85 e 89 da Lei Federal 4.320/1964.
Confrontando os valores exibidos pelo Demonstrativo da Dívida Ativa – Exercício de 2013 (03-28-DEMDAT)
com os respectivos registros contábeis (03-09-BALPAT,
03-14-BALVER), tem-se o seguinte quadro:
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citada, a gestora alegou que:
Concordamos com a diferença detectada, no entanto
não conseguimos acesso aos documentos e ao sistema
de informação da prefeitura em tempo hábil para justiﬁcar as diferenças detectadas na análise do auditor do
TCEES. Tal fato ocorreu devido a situação política em que
se encontra atualmente o município, uma vez que ainda
não foi decidido o resultado das eleições de 2016.
Entendemos também que o valor de R$ 22.601,83 apontada na tabela 09 corresponde apenas a 0,30% do valor da conta contábil 112310100000. Informamos ainda
que o erro possivelmente está na elaboração do arquivo
DEMDAT, estando corretas as informações dos arquivos
BALPAT e BALVER.
Foi solicitado a prorrogação de prazo para os esclarecimentos solicitados, e até o momento não tivemos retorno.
www.tce.es.gov.br

Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pela gestora, entendemos que a mesma logrou êxito
em seu intento. Explica-se.

Em sua defesa, a gestora reconheceu o erro e apontou
que provavelmente o arquivo DEMDAT seria a fonte do
erro. Aduziu, ainda, que a diferença representa apenas
0,30% (zero vírgula trinta pontos percentuais) do saldo
total da conta em apreço. Por ﬁm, aﬁrmou que não consegui acesso aos documentos e ao sistema contábil do
município, em função de questões políticas.
De fato, a diferença está conﬁrmada. Entretanto, é forçoso concordar com a defendente quanto o baixo potencial ofensivo do indicativo de irregularidade, em função
do valor desta quando comparado ao montante ﬁnal da
conta.
Nesse sentido, vimos acolher as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 3.4.1 do RT
532/2016.
2.7 Inventário Anual não demonstra de forma analítica a totalidade dos bens em almoxarifado (item 3.5.1
do RT 532/2016)
Base Legal: Anexo 3 da IN 28/2013 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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O inventário físico é o instrumento de controle para a veriﬁcação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos bens patrimoniais em uso no órgão ou entidade.
Contudo, da análise do arquivo 03-22-INVALM, veriﬁca-se que o mesmo não apresenta saldo nem movimentação relativa ao exercício de 2013, trazendo unicamente a
seguinte informação:
INFORMO QUE O ARQUIVO INVALM NÃO ESTÁ INDO DEVIDO AO FATO QUE NO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO
NÃO TEM NENHUM BEM MÓVEL EM ALMOXARIFADO.
Todavia, os respectivos registros contábeis demonstram movimentação de entradas e saídas de material
de consumo, gêneros alimentícios, materiais de construção, autopeças e outros, no decorrer do exercício ﬁnanceiro, bem como um saldo ﬁnal de R$ 1.321.396,38 em
31/12/2013.
O Anexo 03, da Instrução Normativa TC 28/2013 estabelece a obrigatoriedade do envio do arquivo INVALM, nos
formatos “PDF e XLS/XLSX/ ODS”, contendo, no mínimo,
informações relativas à descrição dos bens, quantidade,
valor unitário e valor total.
JUSTIFICATIVAS

O confronto entre registros físicos (03-22-INVALM) e
contábeis no encerramento do exercício ﬁnanceiro de
2013, relativos aos Bens em Almoxarifado da Prefeitura,
reﬂete uma diferença no valor de R$ 1.321.396,38, conforme Tabela 10.
Assim, faz-se necessário que sejam demonstradas origem e composição da diferença aqui observada, bem como a devida regularização no decorrer do exercício de
2014, de forma que sua contabilidade venha a reﬂetir
sua real composição patrimonial.
2.9 Divergência entre os registros físicos e contábeis relativos a bens patrimoniais móveis (item 3.5.3 do RT
532/2016)
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96.
O confronto entre registros físicos e contábeis no encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2013, relativos aos
Bens Patrimoniais Móveis, reﬂete uma diferença no valor de R$ 7.587,13, conforme Tabela 10.
Assim, faz-se necessário que sejam demonstradas origem e composição da diferença aqui observada, bem como a devida regularização no decorrer do exercício de
2014, de forma que sua contabilidade venha a reﬂetir
sua real composição patrimonial.

Devidamente citada, a gestora apresentou a mesma justiﬁcativa para este item (3.5.1) e para os itens 3.5.2,
3.5.3, 3.5.4 e 3.5.5 do RT 532/2016. Assim, a análise de
mérito deste indicativo de irregularidade será realizada
no item 2.11 desta Instrução Técnica Conclusiva.

2.10 Inventário Anual não demonstra de forma analítica a totalidade dos bens em almoxarifado (item 3.5.4
do RT 532/2016)

2.8 Divergência entre os registros físicos e contábeis
relativos a bens em almoxarifado (item 3.5.2 do RT
532/2016)

O arrolamento de todos os componentes ativos e passivos do patrimônio com indicação de valor é uma das formas de controle e preservação dos bens públicos passíveis de registros contábeis.

Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96.

Base Legal: Anexo 3 da IN 28/2013 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.

www.tce.es.gov.br

Contudo, da análise do arquivo 03-19-INVIMO, veriﬁca-se que o mesmo não apresenta saldo nem movimentação relativa ao exercício de 2013, deixando de demonstrar de forma analítica a totalidade dos Bens Patrimoniais Imóveis pertencentes ao acervo patrimonial da PM
de Fundão.
Em que pese a publicação da Portaria STN nº 548, de 24
de setembro de 2015, cabe destacar que a mesma trata
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.
O Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis
Patrimoniais, anexo à referida Portaria STN nº 548, destaca em seu item 3.3.2 que “a conciliação patrimonial,
entre o sistema de patrimônio e o sistema contábil, deve
ser realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos, uma vez ao mês)”.
Ademais, tratando a citada Portaria da adoção de novas
políticas contábeis, não dispensa o controle físico dos
bens patrimoniais.
2.11 Divergência entre os registros físicos e contábeis
relativos a bens patrimoniais imóveis (item 3.5.5 do RT
532/2016)
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96.
O confronto entre registros físicos e contábeis no encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2013, relativos aos
Bens Patrimoniais Imóveis, reﬂete uma diferença no valor de R$ 4.768.057,03, conforme Tabela 10.
Assim, faz-se necessário que sejam demonstradas origem e composição da diferença aqui observada, bem como a devida regularização no decorrer do exercício de
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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2014, de forma que sua contabilidade venha a reﬂetir
sua real composição patrimonial.

formações. Alegou, por ﬁm, que solicitou a prorrogação
do prazo para se defender junto a este Tribunal.

JUSTIFICATIVAS

Compulsando os indicativos de irregularidade apontados nos itens 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 e 3.5.5 do RT
532/2016 veriﬁca-se que os mesmos tratam do reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis,
imóveis e em almoxarifado.

Devidamente citada, a gestora alegou que:
Em relação aos itens 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 e 3.5.5 não
conseguimos acesso aos documentos e ao sistema de almoxarifado e patrimônio da prefeitura em tempo hábil
para justiﬁcar as diferenças detectadas na análise do auditor do TCEES. Tal fato ocorreu devido a situação política em que se encontra atualmente o município, uma
vez que ainda não foi decidido o resultado das eleições
de 2016.
Foi solicitado a prorrogação de prazo para os esclarecimentos solicitados, e até o momento não tivemos retorno.
A gestora não acostou documentação de suporte para
estas irregularidades.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pela gestora, entendemos que a mesma não logrou
êxito em seu intento. Explica-se.

Antes de adentrarmos no mérito destes indicativos, vamos revisitar a legislação aplicável ao tema, no âmbito do TCEES. De acordo com a IN 36, de 23 de fevereiro de 2016, os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e
aos municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548,
de 24 de setembro de 2015, passarão a viger de acordo com o Anexo Único da referida Instrução Normativa.
Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo Único,
o prazo para preparação de sistemas e outras providências de implantação nos municípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis
e em almoxarifado é até 31.12.2018.
Já o prazo que institui a obrigatoriedade dos registros
contábeis é a partir de 01.01.2019 no âmbito municipal.

De acordo com o RT 532/2016, veriﬁcou-se uma série de
divergências na movimentação dos bens imóveis, móveis e em almoxarifado. Além disso, constatou-se ainda
que os inventários anuais não demonstravam, analiticamente, a totalidade dos bens pertencentes ao município.

Entretanto, os dispositivos citados não elidem a obrigatoriedade de os municípios evidenciarem os bens que já
foram inventariados e, por isso, devem compor o ativo
imobilizado do ente. No caso em concreto, temos que o
município de Fundão apresentou uma situação de total
descontrole dos seus ativos.

Em sua defesa, a gestora alegou que não consegui acesso aos documentos e ao sistema informatizado de patrimônio e almoxarifado da municipalidade. Aﬁrmou que a
situação política do município a impediu de obter tais in-

Assim, entendemos que este fato é de natureza gravíssima, e, portanto, deverá ser considerado no julgamento
dos atos de gestão da prefeita.
Assim, não vislumbramos ao alegado pela gestora, fawww.tce.es.gov.br

to este que nos conduz a opinar pela manutenção dos
indicativos de irregularidade apontados nos itens 3.5.1,
3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 e 3.5.5 do RT 532/2016.
2.12 Divergência entre os registros físicos contábeis e
bancários (item 3.6.1 do RT 532/2016)
Base Legal: Anexo 3 da IN 28/2013 do TCEES e Lei Federal
4.320/1964, Artigo 85 c/c Artigos 83 e 89.
Do confronto entre registros contábeis e bancários foram observadas divergências no total de R$ 153.762,64
que, conforme quadro acima, decorrem em sua maior
parte da ausência de documentação comprobatória dos
saldos bancários registrados em 31/12/2014.
Portando, faz-se necessário que o gestor responsável
apresente os extratos bancários relativos a dezembro de
2013, inclusive das contas de saldo igual a R$0,00, bem
como comprove a regularização no decorrer do exercício ﬁnanceiro de 2014 das divergências porventura remanescentes.
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citada, a gestora alegou que:
Concordamos com a diferença detectada e já solicitamos
as agências bancárias os extratos faltantes. No entanto
as agências estão enfrentando diﬁculdades em nos fornece os documentos solicitados devido ao fato de serem
referentes a exercícios anteriores e de contas bancárias
que já não existem mais.
A gestora não acostou documentação de suporte para
esta irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justiﬁcativas apresentadas pela gestora, entendemos que a mesma não logrou
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 532/2016, veriﬁcou-se uma divergência entre os registros físicos e bancários, quando se
comparava o saldo contábil e bancário de algumas contas. Essa diferença foi da ordem de R$ 153.762,64 (cento
e cinquenta e três mil setecentos e sessenta e dois reais
e sessenta e quatro centavos).
Em sua defesa, a gestora alegou que solicitou aos estabelecimentos bancários os extratos faltantes, não obtendo, entretanto, sucesso em conseguir os documentos requeridos.
Conforme o RT 532/2016, constatou-se a ausência de
documentos que pudessem comprovar os saldos evidenciados no Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades Financeiras. Tal fato compromete a análise da real situação das disponibilidades ﬁnanceiras do município, além
de revelar um descontrole formal das contas bancárias.
Assim sendo, não acolhemos as justiﬁcativas apresentadas, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção
do indicativo de irregularidade apontado no item 3.6.1
do RT 532/2016.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Fundão (gestão), exercício de 2013,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e
alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, vimos opinar no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas da Senhora Maria Dulce Rudio Soares, prefeita no
exercício ﬁnanceiro de 2013, em face da manutenção
dos seguintes indicativos de irregularidade:

Inventário Anual não demonstra de forma analítica a
totalidade dos bens em almoxarifado (item 3.5.1 do RT
532/2016 e 2.7 desta Instrução);
Divergência entre os registros físicos e contábeis relativos a bens em almoxarifado (item 3.5.2 do RT 532/2016
e 2.8 desta Instrução);
Divergência entre os registros físicos e contábeis relativos a bens patrimoniais móveis (item 3.5.3 do RT
532/2016 e 2.9 desta Instrução);
Inventário Anual não demonstra de forma analítica a
totalidade dos bens em almoxarifado (item 3.5.4 do RT
532/2016 e 2.10 desta Instrução);
Divergência entre os registros físicos e contábeis relativos a bens patrimoniais imóveis (item 3.5.5 do RT
532/2016 e 2.11 desta Instrução);
Divergência entre os registros físicos contábeis e bancários (item 3.6.1 do RT 532/2016 e 2.12 desta Instrução).
Vitória/ES, 24 de maio de 2017.
[...]”
Veriﬁca-se que as irregularidades aqui se referem à ausência de controle e registro dos bens móveis, imóveis
e almoxarifado e não foram sanadas. Este tema é abordado na Instrução Normativa 36 de 23 de fevereiro de
2016, onde estipula que os novos prazos-limite para a
adoção de procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, passarão a
viger de acordo com seu o Anexo Único.
Como bem informa a área técnica, “de acordo com o
item 07 do Anexo Único, o prazo para preparação de sistemas e outras providências de implantação nos muniwww.tce.es.gov.br

cípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e em almoxarifado é até
31.12.2018” e que “o prazo que institui a obrigatoriedade dos registros contábeis é a partir de 01.01.2019 no
âmbito municipal”.
Salienta-se que nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64,
a contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Porém, sendo estas as únicas irregularidades veriﬁcadas na prestação de contas, entendo por ressalvar o fato e expedir determinação para a adoção das medias
corretivas, tendo em vista a existência de um permissivo constante na Instrução Normativa n. 36/2016 para
que o Município efetue no prazo determinado.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, divergindo do entendimento da área técnica
e do Ministério Público de Contas, em manifestação da
lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. MANTER as seguintes irregularidades, apontaSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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das nos itens 2.7 a 2.12 da Instrução Técnica Conclusiva
2045/2017:
1.1 Inventário Anual não demonstra de forma analítica a
totalidade dos bens em almoxarifado (item 3.5.1 do RT
532/2016 e 2.7 desta Instrução);
1.2 Divergência entre os registros físicos e contábeis relativos a bens em almoxarifado (item 3.5.2 do RT 532/2016
e 2.8 desta Instrução);
1.3 Divergência entre os registros físicos e contábeis relativos a bens patrimoniais móveis (item 3.5.3 do RT
532/2016 e 2.9 desta Instrução);
1.4 Inventário Anual não demonstra de forma analítica a
totalidade dos bens em almoxarifado (item 3.5.4 do RT
532/2016 e 2.10 desta Instrução);
1.5 Divergência entre os registros físicos e contábeis relativos a bens patrimoniais imóveis (item 3.5.5 do RT
532/2016 e 2.11 desta Instrução);
1.6 Divergência entre os registros físicos contábeis e bancários (item 3.6.1 do RT 532/2016 e 2.12 desta Instrução).
1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas da
senhora Maria Dulce Rudio Soares - Prefeita Municipal
de Fundão no exercício de 2012, pela prática de ato ilegal, presentiﬁcado nos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6
acima discriminado, com amparo no artigo 84, inciso II,
da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando plena
quitação à responsável, nos termos do artigo 86 do mesmo diploma legal.
1.3. DETERMINAR ao atual gestor para que observe os
prazos estipulados na IN 36/2016 para que sejam tomadas as providências, com a ﬁnalidade de realizar os ajustes contábeis necessários quanto às divergências encon-

tradas nos saldos dos bens móveis, imóveis e em almoxarifado no exercício de 2017 e encaminhe, em futuras
prestações de contas, inventários de bens móveis, imóveis e em almoxarifado compatíveis com as demonstrações ﬁnanceiras, conforme disciplina o artigo 96 da Lei
Federal 4.320/1964.
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
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC- 1051/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02219/2017-5
www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito
Relator: Marco Antonio da Silva
Representante: GLOBAL VILLAGE CREATIVE E EXECUTIVE
PRODUTORA LTDA.
Responsável: ROMEU SCHEIBE NETO, A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA [MATHEUS FRAGA LOPES (OAB:
13782-ES), BRUNO BARCELLOS PEREIRA (OAB: 11732ES)]
REPRESENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – REJEITAR PRELIMINARES – REJEITAR JUSTIFICATIVAS – MANTER IRREGULARIDADE SEM APLICAÇÃO DE MULTA – ACOLHER JUSTIFICATIVAS – AFASTAR IRREGULARIDADE – RECOMENDAÇÃO - DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM
PEDIDO DE PROVIMENTO CAUTELAR INAUDITA ALTERA
PARS, formulada pela empresa Global Village Creative e
Executive Produtora Ltda. - ME, em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES,
acerca de supostas irregularidades na subcontratação de
serviços de produção e edição de vídeos pela agência de
publicidade A4 Comunicação e Marketing Ltda. – EPP,
contratada do DETRAN/ES e subcontratante do serviço.
Em razão dos fatos narrados na Manifestação Técnica
00682/2017-1, nos termos do Voto nº 3215/2017-3, recebeu-se e conheceu-se da presente representação, indeferindo-se medida cautelar pleiteada, determinando-se a notiﬁcação do Sr. Romeu Scheibe Neto, Diretor
Geral do Departamento Estadual de Trânsito do EspíriSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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to Santo – DETRAN/ES, no sentido de que encaminhasse
cópia integral do processo administrativo relativo à subcontratação de serviços de produção e edição de vídeos referentes à campanha “Maio Amarelo” pela agência
de publicidade A4 Comunicação e Marketing Ltda. – EPP,
bem como o trâmite dos autos sob o rito ordinário com
ciência ao Representante, sendo acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, conforme Decisão nº 02130/2017-3.
Na sequência dos atos e fatos, a área técnica, nos termos da Instrução Técnica Inicial – ITI nº 00926/2017-5,
opinou pela citação dos Srs. Romeu Scheibe Neto (Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito), Andréia da Silva Lopes (Superintendente Estadual de Comunicação Social), Silvely Christina Guaitolini Breciani
(Representante da empresa A4 Publicidade e Marketing
Ltda.), Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta (Representante da empresa A4 Publicidade e Marketing Ltda.) e
A4 Publicidade e Marketing Ltda. (Agência de Publicidade Contratada), sendo acompanhada pela então Conselheira em Substituição, conforme Decisão Monocrática
nº 01300/2017-6.
Promovidas as diligências necessárias, a área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
06121/2017-1, opinou pela procedência da presente representação, em razão da manutenção da irregularidade constante do item 2.1 da ITI 926/2017-5, pela rejeição das preliminares de “violação da ampla defesa e do
contraditório” e de “inadequação da via eleita do Tribunal de Contas”, pela rejeição das razões de justiﬁcativas apresentadas pelo Sr. Romeu Scheibe Neto e pela
A4 Publicidade e Marketing Ltda, aplicando-lhes multa
pecuniária, acolher as razões de justiﬁcativas das Sras.

Andréia da Silva Lopes, Silvely Christina Guaitolini Breciani e Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, bem como pela expedição de recomendação ao DETRAN/ES e
pela ciência ao representante do teor da decisão ﬁnal a
ser proferida.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer 00093/2018-1 , da lavra do Procurador de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância
com o posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Registre-se que, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara,
realizada em 16/05/2018, foi realizada sustentação oral,
pelo patrono da empresa A4 Comunicação e Marketing
Ltda, o Dr. Rohan de Castro Baioco Bastos – OAB/ES nº
22.964, tendo sido juntado aos autos as Notas Taquigráﬁcas 00075/2018-2 e memoriais, conforme Protocolo nº
06537/2018-1.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostos indícios de irregularidades na subcontratação de serviços de produção e edição de vídeos pela agência de publicidade A4 Comunicação e Marketing
Ltda. – EPP, contratada do DETRAN/ES e subcontratante
do serviço.

1, assim se manifestou, verbis:
[...]
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95 c/c o artigo 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vista o reconhecimento da irregularidade descrita no item 2.1 da
ITI 926/2017-5, conforme segue:
4.1.1. Exigência indevida em fase de subcontratação
(item 3.1 da ITI 926/2017-5).
Base legal: infringência ao art. 3° da Lei 8.666/93 bem
como art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988.
Responsáveis: Romeu Scheibe Neto – Diretor Geral do
Departamento Estadual de Trânsito e A4 Publicidade e
Marketing Ltda – Agência de Publicidade Contratada.
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas, conclui-se opinando por:
4.2.1. Rejeitar a preliminar de violação da ampla defesa e do contraditório suscitada pela Sra. Andréia da Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação Social, na forma do item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

4.2.2. Rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita do Tribunal de Contas suscitada pelos defendentes A4
Publicidade e Marketing Ltda, Silvely Christina Guaitolini
Breciani e Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, na forma do item 2.2. desta Instrução Técnica Conclusiva;

Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 06121/2017-

4.2.3. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo Sr. Romeu Scheibe Neto - Diretor Geral do Departa-
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mento Estadual de Trânsito, condenando-o, com fulcro
no artigo 114, parágrafo único, da LC 621/2012, ao pagamento da multa individual prevista no artigo 135, inciso
II, do mesmo diploma legal, pela prática de ato que causou grave infração às normas legais, presentiﬁcado no
item 3.1 desta ITC;
4.2.4. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pela pessoa jurídica A4 Publicidade e Marketing Ltda,
condenando-a, com fulcro no artigo 114, parágrafo único, da LC 621/2012, ao pagamento da multa individual
prevista no artigo 135, inciso II, do mesmo diploma legal,
pela prática de ato que causou grave infração às normas
legais, presentiﬁcado no item 3.1 desta ITC;
4.2.5. Acolher as razões de justiﬁcativas apresentadas
pela Sra. Andréia da Silva Lopes - Superintendente Estadual de Comunicação Social, afastando sua responsabilidade quanto à irregularidade disposta no item 3.1 desta ITC;
4.2.6. Acolher as razões de justiﬁcativas apresentadas
conjuntamente pelas Sra. Silvely Christina Guaitolini
Breciani e Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, afastando a responsabilidade de ambas quanto à irregularidade disposta no item 3.1 desta ITC;
4.3. Seja recomendado ao Departamento Estadual de
Trânsito (DETRAN/ES), que veriﬁque os procedimentos
adotados pela agência de publicidade A4 Publicidade
e Marketing Ltda quando da realização de subcontratações decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços nº 013/2016, notiﬁcando a contratada de quaisquer
irregularidades que venham ocorrer em função da prestação dos serviços, nos termo da cláusula 6.2.2 do contrato, para que seja garantida a observância do princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a ad-

ministração.
4.4. Sugere-se, ainda, que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão ﬁnal a ser proferida conforme art. 307, § 7º, da Resolução TC 261/2013. – g.n.
O douto representante do Parquet de Contas, em consonância com o posicionamento da área técnica, conforme
Parecer nº 00093/2018-1, opinou no mesmo sentido.
Assim sendo, passo à análise dos requisitos de admissibilidade da presente representação.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Denota-se que a presente representação fora conhecida,
nos termos do Voto deste Relator 3215/2017-3 e Decisão nº 02130/2017-3, do Plenário deste Egrégio Tribunal
de Contas, por estarem presentes os requisitos constantes do artigo 177 c/c o parágrafo único do artigo 182 do
Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
Veriﬁca-se que, de fato, estão presentes os requisitos de
admissibilidade, havendo interesse e legitimidade, razão
pela qual deve ser mantido o conhecimento da mesma.
Desse modo, antes de adentrar ao mérito, passo à análise das preliminares suscitadas.
3. DAS PRELIMINARES:
3.1. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA
E DO CONTRADITÓRIO:
A Sra. Andréia da Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação Social, suscitou que “a descrição da
sua responsabilidade (conduta, nexo e culpabilidade) teria inviabilizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, em violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição
Federal”.
Cabe informar que a Instrução Técnica Inicial nº
www.tce.es.gov.br

926/2017-5 descreveu sua suposta responsabilização,
alegando que “ao descrever a conduta do “Diretor Geral
do DETRAN” para se referir à defendente, a ITI teria impossibilitado o seu entendimento para efeito de elaboração e apresentação da defesa, já que ela não teria obtido
informação clara sobre a conclusão da instrução a respeito da sua conduta”.
Alega, também, “que a ausência de demonstração da
conduta ilícita que a ela está sendo imputada e do núcleo do tipo sancionador inviabilizaram o exercício do
contraditório e da ampla defesa e, via de consequência,
impõe o reconhecimento da inépcia desta imputação”.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, entende
que “em que pese a incompletude da ITI no tocante à
descrição da sua responsabilização (conduta, nexo e culpabilidade), entendemos que temos elementos nos autos suﬁcientes para afastar meritoriamente a responsabilidade da defendente, conforme dispõe o art. 4º do
Novo Código de Processo Civil, que reconhece o enfrentamento do mérito como via preferencial à extinção do
processo por eventuais equívocos formais, sendo o referido código aplicado subsidiariamente aos processos administrativos”.
Desse modo, a subscritora da ITC sugeriu “que seja afastada a preliminar de violação da ampla defesa e do contraditório arguida pela defendente, permitindo que o
mérito da irregularidade seja examinado em relação a
ela”.
Assim sendo, veriﬁco que a área técnica reconheceu a incompletude da ITI, no que se refere a responsabilização
da defendente, pugnando pelo afastamento da preliminar em questão.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Isto posto, adoto como razões de decidir o posicionamento da área técnica e do douto representante do Parquet de Contas, motivo pelo qual rejeito a preliminar
suscitada.
3.2. DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
PELO TRIBUNAL DE CONTAS:
Os defendentes A4 Publicidade e Marketing Ltda, Silvely
Christina Guaitolini Breciani e Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, apresentaram alegações de defesa, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita.
Arguem os defendentes, que o objeto não se trata de tema afeto à jurisdição do Tribunal de Contas, “uma vez
que o art. 1º do Regimento Interno do TCEES estabelece como competência desta Corte, em suma, ﬁscalizar e
auditar as contas públicas, zelar pelo erário, coibir condutas lesivas e orientar condutas de forma a garantir o
bom uso dos recursos públicos”, alegando que “a representante se insurge unicamente contra a exigência do diretor de cena ser indicado pela Agência contratada, que
supostamente traria prejuízo ao erário”.
Alegam os defendentes que, “a aﬁrmação seria inverídica, uma vez que essa indicação é de prévio conhecimento de todo os concorrentes, que podem cotar o serviço
com os proﬁssionais indicados, já que faz parte do valor
apresentado para a subcontratação, sendo o valor pago
pela Administração Pública imutável. Assim, ainda que
se tenha um proﬁssional menos qualiﬁcado e que comprometa o trabalho ﬁnal com preço mais baixo, isso em
nada alterará a verba pública destinada”.
Ademais, requerem os defendentes “que esta representação seja rejeitada, já que o interesse da representante
é unicamente particular e não é objeto de competência

do Tribunal de Contas, o qual tem atribuições maiores e
mais relevantes do que o interesse privado de empresa”.
A subscritora da ITC, em sua análise destaca, o que dispõe o parágrafo único do art. 70, da Constituição Federal, litteris:
Art. 70 [...]
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que,
em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. – g.n.
Destacou, também, a subscritora, o disposto no § 2º, do
art. 1º do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013,
verbis:
§ 2º Quem quer que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores do Estado ou do
Município terá de justiﬁcar seu bom e regular emprego
na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.
Aﬁrma a subscritora, “que a agência de publicidade A4
Comunicação e Marketing Ltda, contratada do DETRAN/
ES, ao promover a subcontratação questionada, indicou
diretores de cena para executar os trabalhos, com preços pré-ﬁxados, o que teria restringido a ampla concorrência e a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública”.
Por ﬁm, ressalta a subscritora, que se está “diante de indício de irregularidade que precisa ser justiﬁcado, uma
vez que é dever de quem administra dinheiro público
comprovar o seu bom e regular emprego”, ressaltando,
ainda, que “a matéria discutida encontra-se na esfera de
www.tce.es.gov.br

competência desta Corte de Contas, considerando que o
valor ofertado pelo vencedor da subcontratação tem impacto direto no quantum a ser pago pelo ente público”.
Assim sendo, entendo que as alegações trazidas pelos
defendentes, não se mostram suﬁcientes, no que se referem a inadequação em comento, até porque, é notória
a participação da empresa A4 Comunicação e Marketing
Ltda, contratada do DETRAN/ES, em relação a subcontratação, ora questionada.
Isto posto, adoto como razões de decidir o posicionamento da área técnica e do douto representante do Parquet de Contas, motivo pelo qual rejeito a preliminar
suscitada.
3.3. DA PRELIMINAR DE ILETITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM SUSCITADA PELA EMPRESA A4 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA – NÃO HÁ IMPUTAÇÃO DE
RESSARCIMENTO:
Denota-se, que foi realizada na 15ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara, em 16/05/2018, sustentação oral, pelo patrono da empresa A4 Comunicação e Marketing Ltda, o
Dr. Rohan de Castro Baioco Bastos – OAB/ES nº 22.964,
motivo pelo qual se faz necessária analisar as Notas Taquigráﬁcas 00075/2018-2 e memoriais juntados aos autos.
A empresa A4 Comunicação e Marketing Ltda, por seu
patrono, o Dr. Rohan de Castro Baioco Bastos, alegou nas
Notas Taquigráﬁcas que fez juntada de preliminar de ilegitimidade passiva, contudo, veriﬁco que a documentação juntada pelo patrono se refere aos memoriais, fazendo menção à preliminar de ilegitimidade passiva,
discutida nos autos do Processo TC nº 12.980/2015, originando o Acórdão TC nº 633/2017 – Plenário.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Assim, transcrevo o memorial em comento, verbis:
[...]
Entretanto, tal opinamento técnico, com todo respeito,
não haverá de prevalecer, ante a total inadequação da
hipótese à norma indicada pela O. Secex Denúncias.
É que o art. 70 da CF/88 vindicado pela Área Técnica para
dar sustentação à sua atuação sobre empresa A4, haverá
de ser interpretado conjuntamente com o art. 71, 11 da
Carta Magna, que assim estabelece:
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete:
[...]
11 - 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;
Ora, o dispositivo suso transcrito é claro ao limitar a atuação deste, ao julgamento das contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte prejuízo ao erário público, de modo que não
se aplica a pessoas jurídicas implicadas em fatos dos
quais não decorram dano, caso dos autos.
Da mesma forma, o art. 1°, inc. IV, do RITCEES reproduz
integralmente o referido dispositivo constitucional.
Importa destacar, ainda, que recentemente este Tribunal
de Contas emitiu posicionamento nesse mesmo sentido,
ao apreciar o processo 12980/2015, instaurado em fa-

ce da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, consoante se depreende
do acórdão 633/2017, cuja relataria coube ao Em. Cons.
Rodrigo Chamoun e foi aprovado por unanimidade pelo
Plenário da Corte, que assim decidiu:
AC. 633/2017
11 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
Ao veriﬁcar a responsabilização da empresa concessionaria Tecgold Sistemas Ltda., o NEC vislumbrou sua ilegitimidade para ﬁgurar neste feito, já que na sistemática afeta a esta Corte não abre espaço para a responsabilização de pessoas jurídicas por fatos dos quais não
decorram dano ao erário, caso dos autos.
Vejamos:
Constituição Federal
Art 70. 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.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Art 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete:
[...]
www.tce.es.gov.br

11 - 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;
Lei Complementar Estadual 621/2012
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na
forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete:
[...]
IV - julgar as contas dos administradores e 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;
Como se vê nos autos, as irregularidades direcionadas à
concessionária referem-se ao descumprimento de cláusula editalícia, à não identiﬁcação de designação de responsável técnico por parte da empresa, ao atraso nos repasses mensais efetuados pela empresa concessionária,
ao não recolhimento de ISS e à falta de inscrição municipal (itens 2.2, 2.6, 2.9, 2.10 do Relatório de Inspeção
3/2016), nenhum deles sinalizando o possível dever de
ressarcimento.
Sendo assim, ainda que não suscitado pela defesa da Tecgold Sistemas Ltda., com esteio na fundamentação traçada pelo NEC, reconheço de ofício a ilegitimidade passiSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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va da concessionária.

tabelece, verbis:

Notem, Excelências, que a própria Área Técnica, no caso o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas NEC, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa se
em virtude das irregularidades apontadas, não decorreu
dano ao erário, que é exatamente o aso dos autos.

Art. 163. O Tribunal julgará as contas irregulares quando
comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

Percebam que na ITC 6121/2017, ora em debate, não há
condenação em dano ao erário, apenas multa, o que signiﬁca que tal penalização não poderá alcançar a empresa.
Na forma da fundamentação supra e por tudo que dos
autos consta, a empresa A4 Publicidade ratiﬁca em todos os termos a peça de resistência, requerendo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e/ou,
ultrapassada essa fase preliminar, requer a improcedência total da Denúncia/Representação, elidindo-se a
imposição de quaisquer penalidades.
(...) – g.n.
Registra-se, no que se refere a ilegitimidade passiva suscitada, que a empresa A4 Comunicação e Marketing Ltda, busca aplicar o decidido nos autos do Processo nº
12.980/2015, quanto ao acolhimento da preliminar.
Desse modo, ainda que não seja a melhor decisão para o
caso em apreço, posto que restou caracterizado o vínculo da empresa A4 Comunicação e Marketing Ltda, no caso em comento, haja vista a indicação prévia de proﬁssionais com preços pré-ﬁxados, comprometendo a vantajosidade da subcontratação, de fato, não há possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica sem que
seja responsabilizado solidariamente o gestor em questão.
A este respeito o Regimento Interno da Corte assim es-

[...]
V - dano injustiﬁcado ao erário, decorrente de ato de
gestão ilegítimo ou antieconômico;
VI - desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores
públicos.
§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, em processos de tomada ou
de prestação de contas.
[...]
§ 6º Nas hipóteses dos incisos V e VI, o Tribunal, ao julgar irregulares as contas, ﬁxará a responsabilidade solidária:
I - do agente público que praticou ou atestou o ato irregular; e
II - do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja
concorrido para o cometimento do dano apurado.
§ 7º A responsabilidade do terceiro de que trata o inciso II do parágrafo anterior derivará, dentre outras hipóteses, da irregularidade no recebimento de benefício indevido ou de pagamento superfaturado, excetuando-se
o cometimento de irregularidade que se limite ao simples descumprimento de obrigação contratual ou ao
não pagamento de títulos de crédito. – g.n.
Desta maneira, veriﬁca-se que a empresa A4 Comunicação e Marketing Ltda não pode ser responsabilizada no
caso de não haver imputação de ressarcimento, sendo
www.tce.es.gov.br

responsabilizada tão somente quando estiver na condição de responsável solidária com o gestor, quando houver imputação do ressarcimento respectivo, por força do
disposto no art.163, § 6º e 7º do Regimento Interno desta Corte de Contas, razão pela qual deve ser acolhida a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.
4. DO MÉRITO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO:
4.1. EXIGÊNCIA INDEVIDA EM FASE DE SUBCONTRATAÇÃO (ITEM 2.1 DA ITI 926/2017-5).
Critérios: Infringência ao art. 3° da Lei 8.666/93 bem como art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988.
Responsáveis: Romeu Scheibe Neto – Diretor Geral do
Departamento Estadual de Trânsito, Andréia da Silva Lopes – Superintendente Estadual de Comunicação Social,
Silvely Christina Guaitolini Breciani – (Representante da
empresa A4 Publicidade e Marketing Ltda), Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta – (Representante da empresa A4 Publicidade e Marketing Ltda) e A4 Publicidade e
Marketing Ltda. – Agência de Publicidade Contratada.
No que se refere as justiﬁcativas apresentadas pelo Sr.
Romeu Scheibe Neto, o mesmo argumenta que “a subcontratação questionada é de responsabilidade da empresa A4 Comunicação e Marketing Ltda. - EPP, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços nº 013/2016,
sendo, portanto, de sua competência garantir a qualidade dos serviços prestados pela subcontratada”.
O defendente apresentou “cópia do PARECER PGE/GABINETE proferido nos autos do Processo Administrativo nº 74957279 (43 – Peça Complementar 9897/20179), no qual o Procurador do Estado, ao analisar a Lei nº
12.232/2010, destaca que a responsabilidade integral
pela subcontratação é da agência contratada”.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Aﬁrma o defendente, “que a agência de publicidade, por
ser responsável pela subcontratação, tem o dever de primar pela qualidade dos serviços que serão prestados
pela empresa subcontratada e, por isso, resta justiﬁcada a indicação do proﬁssional diretor de cena”, contudo,
“apesar de a empresa representante alegar possuir diretor de cena em seu quadro de funcionários, não haveria
comprovação de seu conhecimento e experiência no serviço que se pretendia executar. E, também, não se poderia exigir tal requisito das eventuais empresas interessadas em participar do procedimento, sob pena de restringir a competição”.
Argumenta o defendente que, “os diretores de cena indicados apresentaram o mesmo valor de seus honorários
a todos os interessados, mantendo, assim, a competitividade do certame e não trazendo qualquer prejuízo para
a Administração Pública”, ressaltando que “a subcontratação questionada ocorreu por meio do tipo de licitação
“menor preço global”, como comprova o Termo de Referência constante dos autos, e não por “melhor técnica”,
conforme aﬁrmado na ITI 926/2017-5”.
Assim, requer o arquivamento da presente representação, em razão da ausência de transgressão de norma legal pelo DETRAN/ES.
Quanto as justiﬁcativas apresentadas pela Sra. Andréia
da Silva Lopes, em síntese alega que “o fato da agência A4 Comunicação e Marketing Ltda – EPP ter indicado
previamente os diretores de cena e seus respectivos cachês permitiu às produtoras interessadas a elaboração
de propostas em igualdade de condições, uma vez que
todas as concorrentes utilizaram dessas mesmas informações para apresentar suas propostas na sessão pública”.

Aﬁrma a defendente, “que toda a licitação de serviços de
publicidade foi feita por meio do tipo “melhor técnica”, e
também sob essa égide foi feita a subcontratação de serviços complementares, sendo de inteira responsabilidade da contratada da Administração garantir a qualidade
técnica do produto desenvolvido pelo terceiro subcontratado (produtora)”, alegando ser “justiﬁcável a indicação prévia de diretores de cena a serem utilizados pelas
produtoras para determinado trabalho, visto que a agência que detém conhecimento técnico para saber quais
proﬁssionais seriam os mais indicados para determinado
trabalho, não havendo nisso qualquer ofensa ao princípio da vantajosidade”.
No que se referem aos valores dos cachês informados
pelos diretores de cena, esses seriam “compatíveis com
o mercado e com os valores cobrados pelos próprios
proﬁssionais em trabalhos semelhantes, conforme notas
ﬁscais encaminhadas em sua defesa (45 – Resposta de
Comunicação 426/2017-1)”.
Entende a defendente que, a contratação de um diretor
de cena para determinado trabalho “equivale às contratações por inexigibilidade de licitação (art. 25, III, § 1º, da
Lei n. 8.666/93), pois se trata de um trabalho artístico,
singular, que demanda notória especialização do proﬁssional prestador do serviço, sendo altamente focado na
qualidade ﬁnal do trabalho a ser entregue”.
Por ﬁm, argumenta a inexistência de indício de “que a
defendente tenha agido dolosamente em sentido contrário aos princípios da Administração Pública e que se
revela infundada a aﬁrmação da representante de que
poderia proporcionar economia à administração se usasse seu quadro de pessoal”.
Quanto as justiﬁcativas apresentadas pela A4 Publicidawww.tce.es.gov.br

de e Marketing Ltda, Silvely Christina Guaitolini Breciani e Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, em síntese
alegam que é função da Agência as atividades de “estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação,
execução interna, intermediação e supervisão da execução externa”, bem como de “assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços”, nos termos do Contrato nº 13/2016, sendo, portanto, salutar e necessário
que a Agência estabeleça critérios e exigências para seus
subcontratados, uma vez que a responsabilidade pelos
serviços é integralmente sua.
Desta forma, “quando há necessidade de contratação de
terceiros, informam que a Agência realiza prévio levantamento de preços com empresas reconhecidas do setor, estabelece uma média dos valores e os apresenta ao
órgão tomador, que no caso é o DETRAN, bem como à
Secretaria de Comunicação, a ﬁm de que tenham ciência do valor máximo que será gasto com aquela publicidade”.
Aﬁrmam que, “quando do levantamento dos custos para a campanha do DETRAN-ES, após levantamento feito
com 06 (seis) empresas, o custo médio para produção
desse material foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
sendo que as partes estabeleceram o valor máximo a ser
gasto em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ﬁcando o valor ﬁnal de produção em R$ 88.976.30 (oitenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta
centavos), o que demonstraria total aderência da Agência, do DETRAN e da SECOM com a economia do dinheiro público”.
As defendentes externam que “a preocupação da representante é a sua margem de lucro, uma vez que a verba
destinada à subcontratada não será alterada, sendo esta
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018

159

ATOS DA 1a CÂMARA

representação sem qualquer fundamento, pois está fazendo movimentar um Tribunal de Contas visando unicamente tratar de seu interesse econômico privado, o que
é inaceitável e não deve ser acolhida sua representação”.
Frisam “que não há qualquer liberdade da contratada
em gerir os recursos objeto do Contrato nº 013/2016 da
forma como lhe aprouver em campanhas ou serviços diversos, visto que o emprego dos recursos conta com a
anuência da Secretaria Estadual responsável (SECOM)
e do órgão que terá sua propaganda institucional (DETRAN/ES)”, informando que “tanto a Lei 12.232/2010 como a cláusula 6.1.6 do Contrato nº 013/2016 autorizam
a subcontratação de serviços de publicidade e que, nesses casos, a agência contratada produz um termo de referência, no qual todas as empresas interessadas têm conhecimento do objeto, das condições, das restrições e
do valor máximo de contratação, de forma que as regras
são claras e seguras juridicamente”.
Alegam que “não haveria qualquer ilegalidade na escolha dos diretores de cena e justiﬁcam essa indicação em
razão da sua responsabilidade integral quanto às campanhas produzidas, já que possuem o dever de garantir um
material de qualidade para a contratante”.
Ressaltam, ainda, “que a indicação dos proﬁssionais pela empresa contratada não é desvantajosa, uma vez que
as notas ﬁscais encaminhadas comprovariam que esses
mesmos proﬁssionais praticam os mesmos valores, e às
vezes até mais altos, para serviços a particulares ou empresas privadas”.
Em sua análise, a subscritora da ITC, assim se manifestou, verbis:
[...]

Analisando os autos, veriﬁca-se que o Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio do Departamento
Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES, e a
empresa A4 Publicidade e Marketing Ltda - EPP celebraram o Contrato de Prestação de Serviço nº 013/2016,
tendo por objeto a prestação de serviços de publicidade.

dores que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido.

O valor global do contrato, considerando a celebração de
dois termos aditivos, foi estimado em R$ 20.950.678,94
(vinte milhões novecentos e cinquenta mil e seiscentos
e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), com
prazo de vigência total de 24 (vinte e quatro meses), no
período de 24/05/2016 a 24/05/2018.

6.1.7.4.1.3.1 - A CONTRATADA procederá à coleta de orçamentos de fornecedores em envelopes fechados, que
serão abertos em sessão pública, convocada e realizada
sob a ﬁscalização da CONTRATANTE quando do fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a 0,5 %
(cinco décimos por cento) do valor global do contrato.
(g.n.)

Dentre as responsabilidades da agência contratada, destacamos as seguintes cláusulas constantes do Contrato
nº 013/2016:
6.1 - A CONTRATADA obrigar-se-á a:
[...]
6.1.2 - Executar os serviços a serem contratados, com ﬁel
observância às disposições da legislação em vigor;
[...]
6.1.7.1 - Somente poderão ser contratadas as atividades complementares que se enquadrem na descrição
do § 1° do art. 2° da lei 12.232/2010.
[...]
6.1.7.4.1 - Para o fornecimento de bens ou serviços especializados a contratada observará as seguintes condições:
6.1.7.4.1.1 - Fazer cotações prévias de preços para todos
os serviços a serem prestados por fornecedores.
6.1.7.4.1.2 - Apresentar, pelo menos, 3 (três) orçamentos coletados entre integrantes do cadastro de fornecewww.tce.es.gov.br

6.1.7.4.1.3 - Exigir do fornecedor que constem da cotação os produtos ou serviços que a compõem, seus preços unitário e total e, sempre que necessário, o detalhamento de suas especiﬁcações.

Observa-se, assim, que tais cláusulas atendem às disposições da Lei n. 12.232/2010, que trata de normas gerais
sobre licitações e contratos de serviços de publicidade,
sendo de observação obrigatória pela contratada quando da subcontratação de empresas para fornecimento
de serviços especializados.
Ocorre que a subcontratação questionada nesta representação não atendeu a tais exigências legais e contratuais, uma vez que houve indicação de diretores de cena e
seus respectivos “cachês” pela agência contratada antes
da abertura da sessão pública, o que culminou na elaboração de orçamentos pelos fornecedores considerando
tais valores pré-ﬁxados.
Da análise dos autos, veriﬁca-se e-mail enviado pela
agência A4 Publicidade e Marketing Ltda aos convidados
da subcontratação com o termo de referência anexo para elaboração da proposta orçamentária, bem como a indicação expressa de diretores de cena e os “seus respectivos cachês para o projeto”, conforme demonstrado a
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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seguir (03 – Outro 04971/2017-8):
De: Mariana Siqueira- Aquatro Comunicação e Marketing <mariana@aquatro.com>
Assunto: CONVOCAÇÃO SESSÃO PÚBLICA DETRAN
MAIO AMARELO
Data: 5 de abril de 2017 17:02:51 BRT
Prezado, boa tarde segue o termo de referência para
elaboração de proposta orçamentária para produção de
ﬁlme do Detran.
Buscando a isonomia do processo, transparência e qualidade do produto ﬁnal, descrevo os diretores que estamos indicando e seus respectivos cachês para o projeto:
1- Bento Abreu e Rodolfo Sily- R$ 30mil
2- Gustavo Lellis- R$ 15mil
IMPORTANTE: Todos os convidados devem ﬁcar atentos
ao cronograma de produção do material. A abertura da
sessão será dia 11 de abril e apresentação do ﬁlme para a agência e cliente é dia’l9/04. A responsabilidade de
encontrar os personagens reais para os depoimentos do
ﬁlme é da PRODUTORA. O trabalho de pesquisa de elenco é o mais importante neste material. Peço que ﬁquem
atentos a essa questão ao aceitarem o nosso convite.
[...] (g.n.)
Nota-se que essa indicação dos diretores de cena pela
agência de publicidade contratada do DETRAN/ES é decorrência do próprio Termo de Referência, que assim estabeleceu em sua alínea “a” do item 3.1:
3. Da Descrição das atividades:
3.1. [...]
a) Recursos Humanos para equipe de produção de VT:

Diretor de cena, a ser indicado pela agência e aprovado
pela SECOM, Assistente de direção, Diretor de Fotograﬁa, Assistente de câmera Equipe técnica de maquinaria e
elétrica, 01 Proﬁssional de Som Direto, Diretor de Arte/
Objetos, Produtor de elenco, Produtor de locação e Figurinista, 01 Maquiador, Coordenador de Produção e Assistente de produção, Motoristas, Produtora de Áudio, a
serem indicados pela produtora de vídeo; todos os proﬁssionais a serem aprovados pelos diretores de cena/fotograﬁa; (g.n.)
Os defendentes justiﬁcam essa indicação em razão da
responsabilidade integral da agência de publicidade pelos serviços prestados e da obrigação contratual de garantir um material de qualidade. Nesse sentido, aﬁrmam
que os proﬁssionais indicados possuem desempenho
proﬁssional comprovado e que os preços praticados estão de acordo com o mercado.
Ora, a indicação de um proﬁssional prestador de serviços
de publicidade, por oferecer um serviço técnico especializado, é expressamente vedada pelo art. 25, inciso II da
Lei n. 8.666/93, nos seguintes termos:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados
no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com proﬁssionais ou empresas de notória especialização, vedada a
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; (g.n.)
Cumpre ressaltar que a Lei n. 8.666/93 dispõe em seu
art. 1º que as normas gerais nela ﬁxadas aplicam-se a licitações e contratos administrativos, “inclusive de publicidade”, e a própria Lei n. 12.232/10, que estabelece norwww.tce.es.gov.br

mas gerais para os casos de serviços de publicidade, dispõe em seu art. 1º, § 2º que a Lei n. 8.666/93 será aplicada aos procedimentos por ela regidos de forma complementar, aplicando-se, portanto, ao presente caso.
Desse modo, a aﬁrmação de que a contratação de um diretor de cena para determinado trabalho equivaleria às
contratações por inexigibilidade de licitação, por se tratar de “um trabalho artístico, singular e que demanda
notória especialização do proﬁssional prestador do serviço” não é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, demonstrando a conduta irregular dos responsáveis.
Veriﬁca-se, assim, que os defendentes buscaram justiﬁcar a indicação dos diretores de cena em razão da experiência técnica dos proﬁssionais e de que os preços praticados estavam compatíveis com o mercado, ou seja, trataram da indicação como se fosse um caso de inexigibilidade de licitação, situação vedada pela legislação.
Em relação à sessão pública da subcontratação, a ata
da reunião de abertura dos envelopes e julgamento das propostas de preços (16 – Peça Complementar
03827/2017) demonstra que a empresa Global Village
Creative e Executive Produtora Ltda (representante) foi
declarada vencedora, por ter apresentado a proposta de
menor preço global no valor de R$ 88.976,30 (oitenta e
oito mil reais e novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos).
Destaca-se ainda que a alegação dos defendentes acerca
do interesse privado da representante em aumentar sua
margem de lucro ao utilizar proﬁssional do seu próprio
quadro, sem a devida comprovação de capacidade técnica, não é cabível ao presente caso, uma vez que o cerne
desta representação é essencialmente de interesse público, especialmente quanto à obrigatoriedade da agênSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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cia contratada em buscar a proposta mais vantajosa para
a Administração Pública.
Portanto, o que se discute aqui é a indicação prévia de
proﬁssionais com preços pré-ﬁxados pela agência de
publicidade A4 Publicidade e Marketing Ltda, conduta
que comprometeu a vantajosidade da subcontratação,
uma vez que os orçamentos para levantamento do custo de produção e as propostas apresentadas na sessão
pública consideraram esses valores para composição dos
preços.
Nesse sentido, restou demonstrado que a agência de publicidade A4 Publicidade e Marketing Ltda descumpriu
o art. 3º, caput, da Lei n. 8.666/93, conforme apontado pela ITI 926/2017, uma vez que sua conduta comprometeu a busca da proposta mais vantajosa para a administração, ensejando sua responsabilização perante esta
Corte de Contas.
No entanto, sugerimos afastar a responsabilização da
Sra. Silvely Christina Guaitolini Breciani e da Sra. Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, uma vez que as sócias da A4 Publicidade e Marketing Ltda somente seriam atingidas se houvesse imputação de débito, bem
como a comprovação de ato abusivo ou fraudulento por
elas praticado que levasse a desconsideração da personalidade jurídica da agência.
Sugerimos, ainda, afastar a responsabilização da Sra.
Andréia da Silva Lopes, Superintendente Estadual de
Comunicação Social - SECOM, pois não constam dos autos quaisquer indícios de sua contribuição para a irregularidade apontada pela ITI 926/2017. Assim, não é razoável a sua responsabilização, ainda que se repute a irregularidade como procedente, já que não se encontram
presentes nos autos evidências de sua efetiva participa-

ção nos procedimentos relativos à subcontratação, que
foram conduzidos pela A4 Publicidade e Marketing Ltda
e pelo DETRAN/ES.
Em relação ao Sr. Romeu Scheibe Neto, Diretor Geral do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/ES), sua
responsabilização restou demonstrada nos autos, tendo em vista sua anuência com a subcontratação efetivada pela A4 Publicidade e Marketing Ltda, com cláusula
desvantajosa para a administração, conforme apontado
pela ITI 926/2017.
Diante do exposto, opina-se pela manutenção da presente irregularidade em face do Sr. Romeu Scheibe Neto, Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito, e da pessoa jurídica A4 Publicidade e Marketing Ltda, na conforme matriz de responsabilização constante
da ITI 926/2017 e desta Instrução Técnica Conclusiva. –
g.n.

[...]
IV - julgar as contas dos administradores e 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;
Em relação a Sra. Silvely Christina Guaitolini Breciani e
Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, sócias da A4 Publicidade e Marketing Ltda, no caso não foram atingidas,
em razão da inexistência de imputação de débito.
Quanto a responsabilização da Sra. Andréia da Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação Social SECOM, veriﬁcou-se que não constam dos autos quaisquer indícios de sua contribuição para a irregularidade
apontada.

Lado outro, cabe informar que, como bem opinou a área
técnica, entendo que as razões apresentadas pelo Sr. Romeu Scheibe Neto e pela pessoa jurídica A4 Publicidade
e Marketing Ltda, não foram capazes de elidir a presente irregularidade.

Desse modo, em relação a Sra. Silvely Christina Guaitolini Breciani e da Sra. Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, uma vez que as sócias da A4 Publicidade e Marketing
Ltda somente seriam atingidas se houvesse imputação
de débito.

Entretanto, cabe informar que, não houve dano ao erário, razão pela qual entendo que não deve ser aplicada
multa à empresa A4 Publicidade e Marketing Ltda, vez
que o inciso IV, do artigo 1º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, assim preceitua, litteris:

Quanto a responsabilização da Sra. Andréia da Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação Social SECOM, pois não constam dos autos quaisquer indícios
de sua contribuição para a irregularidade apontada

[...]
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na
forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete:
www.tce.es.gov.br

Ante todo o exposto, por tudo que consta dos autos, veriﬁco que assiste razão a área técnica e ao douto representante do Parquet de Contas, motivo pelo qual afasto a presente irregularidade em face das Sras. Silvely
Christina Guaitolini Breciani, Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta e Andréia da Silva Lopes, contudo, manteSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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nho a mesma em relação ao Sr. Romeu Scheibe Neto e
a pessoa jurídica A4 Publicidade e Marketing Ltda, porém, esta última sem cominação de multa.

cisão, pelas razões expendidas, apenas no que diz respeito à cominação de multa, quando não for responsável
por débito imputado;

5. DO DISPOSITIVO:

5. REJEITAR as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo Sr. Romeu Scheibe Neto - Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito, em razão da manutenção da
irregularidade constante do item 4.1 (item 3.1 da ITC nº
6121/2017-1) desta decisão, pelas razões ali expendidas,
com fulcro no artigo 114, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, imputando-lhe multa pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
prevista no artigo 135, inciso II, do mesmo diploma legal, pela prática de ato que causou grave infração às normas legais;

Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, 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. CONSIDERAR PROCEDENTE a presente, com fundamento no inciso II, do artigo 95, c/c art. 99, § 2º, ambos,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão
da manutenção da irregularidade constante do item 4.1
desta decisão (item 3.1 da ITC nº 6121/2017-1);
2. REJEITAR a preliminar suscitada pela Sra. Andréia da
Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação
Social, relativamente, a “violação da ampla defesa e do
contraditório”, constante do item 3.1 desta decisão, pelas razões expendidas;
3. REJEITAR a preliminar suscitada pela A4 Publicidade
e Marketing Ltda, Silvely Christina Guaitolini Breciani e
Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, relativamente, a
“inadequação da via eleita do Tribunal de Contas”, constante do item 3.2 desta decisão, pelas razões expendidas;
4. ACOLHER a preliminar suscitada pela A4 Publicidade
e Marketing Ltda, relativa a ilegitimidade passiva, em sede de sustentação oral, constante do item 3.3 desta de-

6. REJEITAR parcialmente as razões de justiﬁcativas apresentadas pela pessoa jurídica A4 Publicidade e Marketing Ltda, em razão da manutenção da irregularidade
constante do item 4.1 (item 3.1 da ITC nº 6121/2017-1)
desta decisão, pelas razões ali expendidas, sem cominação de multa pecuniária, na forma do inciso IV, do artigo
1º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
7. ACOLHER as razões de justiﬁcativas apresentadas pelas Sras. Andréia da Silva Lopes - Superintendente Estadual de Comunicação Social da pessoa jurídica A4 Publicidade e Marketing Ltda, Silvely Christina Guaitolini
Breciani e Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, em razão do afastamento da irregularidade constante do item
4.1 (item 3.1 da ITC nº 6121/2017-1) desta decisão, pelas razões ali expendidas;
8. RECOMENDAR ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/ES), que veriﬁque os procedimentos adotados pela agência de publicidade A4 Publicidade e
Marketing Ltda, quando da realização de subcontratawww.tce.es.gov.br

ções decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços
nº 013/2016, notiﬁcando a contratada de quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da prestação dos serviços, nos termo da cláusula 6.2.2 do contrato, para que seja garantida a observância do princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a administração;
9. DAR CIÊNCIA desta decisão à Representante, ENCAMINHANDO-SE os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para acompanhamento desta decisão, em
razão da penalidade aplicada, ARQUIVANDO-OS após
o respectivo trânsito em julgado e o adimplemento da
obrigação.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
VOTO-VISTA DA EXMA. SRA. CONSELHEIRA CONVOCADA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM
PEDIDO DE PROVIMENTO CAUTELAR INAUDITA ALTERA
PARS, formulada pela empresa Global Village Creative e
Executive Produtora Ltda. - ME, em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES,
acerca de supostas irregularidades na subcontratação de
serviços de produção e edição de vídeos pela agência de
publicidade A4 Comunicação e Marketing Ltda. – EPP,
contratada do DETRAN/ES e subcontratante do serviço.
Nos termos da Decisão 02130/2017-3, a presente representação foi recebida e conhecida, com indeferimento
da medida cautelar pleiteada, e determinação de notiﬁcação do Sr. Romeu Scheibe Neto, Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, para que encaminhasse cópia integral do proSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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cesso administrativo relativo à subcontratação de serviços de produção e edição de vídeos referentes à campanha “Maio Amarelo” pela agência de publicidade A4 Comunicação e Marketing Ltda. – EPP, bem como determinado o trâmite dos autos sob o rito ordinário com ciência ao Representante.

ser proferida.

Encaminhados os documentos requeridos, acolhendo
posicionamento da área técnica (ITI 926/2017), nos termos da Decisão Monocrática nº 01300/2017-6, foram
citados os Srs. Romeu Scheibe Neto (Diretor Geral do
Departamento Estadual de Trânsito), Andréia da Silva
Lopes (Superintendente Estadual de Comunicação Social), Silvely Christina Guaitolini Breciani (Representante da empresa A4 Publicidade e Marketing Ltda.), Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta (Representante da empresa A4 Publicidade e Marketing Ltda.) e A4 Publicidade e Marketing Ltda. (Agência de Publicidade Contratada).

Na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, realizada em
16/05/2018, foi realizada sustentação oral pelo patrono da empresa A4 Comunicação e Marketing Ltda, o Dr. Rohan de Castro Baioco Bastos – OAB/ES nº
22.964, tendo sido juntado aos autos as Notas Taquigráﬁcas 00075/2018-2 e memoriais, conforme Protocolo nº
06537/2018-1.

Após análise das justiﬁcativas apresentadas, por meio
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 06121/2017-1,
opinou a área técnica pela procedência da presente representação, em razão da manutenção da irregularidade constante do item 2.1 da ITI 926/2017-5, pela rejeição das preliminares de “violação da ampla defesa e do
contraditório” e de “inadequação da via eleita do Tribunal de Contas”, pela rejeição das razões de justiﬁcativas apresentadas pelo Sr. Romeu Scheibe Neto e pela
A4 Publicidade e Marketing Ltda, aplicando-lhes multa
pecuniária, acolher as razões de justiﬁcativas das Sras.
Andréia da Silva Lopes, Silvely Christina Guaitolini Breciani e Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, bem como pela expedição de recomendação ao DETRAN/ES e
pela ciência ao representante do teor da decisão ﬁnal a

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 00093/2018-1, da lavra do Procurador de Contas, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com o
posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.

Na sequência, o Relator, divergindo parcialmente do
posicionamento da área técnica e do representante do
MPEC, apresentou a seguinte proposta de Acórdão:
1. CONSIDERAR PROCEDENTE a presente, com fundamento no inciso II, do artigo 95, c/c art. 99, § 2º, ambos,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão
da manutenção da irregularidade constante do item 4.1
desta decisão (item 3.1 da ITC nº 6121/2017-1);
2. REJEITAR a preliminar suscitada pela Sra. Andréia da
Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação
Social, relativamente, a “violação da ampla defesa e do
contraditório”, constante do item 3.1 desta decisão, pelas razões expendidas;
3. REJEITAR a preliminar suscitada pela A4 Publicidade
e Marketing Ltda, Silvely Christina Guaitolini Breciani e
Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, relativamente, a
“inadequação da via eleita do Tribunal de Contas”, constante do item 3.2 desta decisão, pelas razões expendidas;
www.tce.es.gov.br

4. ACOLHER a preliminar suscitada pela A4 Publicidade
e Marketing Ltda, relativa a ilegitimidade passiva, em sede de sustentação oral, constante do item 3.3 desta decisão, pelas razões expendidas, apenas no que diz respeito à cominação de multa, quando não for responsável
por débito imputado;
5. REJEITAR as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo Sr. Romeu Scheibe Neto - Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito, em razão da manutenção da
irregularidade constante do item 4.1 (item 3.1 da ITC nº
6121/2017-1) desta decisão, pelas razões ali expendidas,
com fulcro no artigo 114, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, imputando-lhe multa pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
prevista no artigo 135, inciso II, do mesmo diploma legal, pela prática de ato que causou grave infração às normas legais;
6. REJEITAR parcialmente as razões de justiﬁcativas apresentadas pela pessoa jurídica A4 Publicidade e Marketing Ltda, em razão da manutenção da irregularidade
constante do item 4.1 (item 3.1 da ITC nº 6121/2017-1)
desta decisão, pelas razões ali expendidas, sem cominação de multa pecuniária, na forma do inciso IV, do artigo
1º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
7. ACOLHER as razões de justiﬁcativas apresentadas pelas Sras. Andréia da Silva Lopes - Superintendente Estadual de Comunicação Social da pessoa jurídica A4 Publicidade e Marketing Ltda, Silvely Christina Guaitolini
Breciani e Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, em razão do afastamento da irregularidade constante do item
4.1 (item 3.1 da ITC nº 6121/2017-1) desta decisão, pelas razões ali expendidas;
8. RECOMENDAR ao Departamento Estadual de TrânsiSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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to (DETRAN/ES), que veriﬁque os procedimentos adotados pela agência de publicidade A4 Publicidade e
Marketing Ltda, quando da realização de subcontratações decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços
nº 013/2016, notiﬁcando a contratada de quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da prestação dos serviços, nos termo da cláusula 6.2.2 do contrato, para que seja garantida a observância do princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a administração;

com cachês pré-deﬁnidos, e aprovados pela Superintendência Estadual de Comunicação Social – SECOM.

venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral.

Considerou-se conﬁrmado o argumento do representante, de que essa medida traria maiores custos para a Administração, violando princípios da Administração Pública, haja vista que sem a indicação dos diretores de cena
pela Agência contratante, os interessados teriam condições de oferecer uma proposta mais vantajosa se utilizassem os proﬁssionais de seu próprio quadro técnico
para atuar como diretores de cena.

§ 1o Nas contratações de serviços de publicidade, poderão ser incluídos como atividades complementares os
serviços especializados pertinentes:

9. DAR CIÊNCIA desta decisão à Representante, ENCAMINHANDO-SE os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para acompanhamento desta decisão, em
razão da penalidade aplicada, ARQUIVANDO-OS após
o respectivo trânsito em julgado e o adimplemento da
obrigação.

Propõe o Relator a responsabilização do Sr. Romeu
Scheibe Neto - Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito e da Agência A4, em razão da manutenção da irregularidade constante do item 3.1 da ITC nº
6121/2017-1, pelas razões ali expendidas, com fulcro no
artigo 114, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, excluindo a responsabilidade dos demais agentes citados.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão do tema
discutido na presente representação.
DOS FUNDAMENTOS
Em síntese, o Relator, acompanhando posicionamento
da área técnica e do representante do Ministério Público de Contas, considerou conﬁrmada infringência ao artigo 3º da Lei 8.666/93, bem como ao artigo 37, caput,
da Constituição Federal, por supostas irregularidades na
subcontratação de serviços de produção e edição de vídeos pela agência de publicidade A4 Comunicação e
Marketing Ltda – EPP, contratada do DETRAN/ES e subcontratante do serviço.
Trata-se da alínea “a” do item 3.1 do Termo de Referência utilizado para a subcontratação em tela, a qual exige
que os diretores de cena sejam indicados pela agência
de publicidade A4 Comunicação e Marketing Ltda – EPP,

A autorização para subcontratação dos serviços prestados por fornecedores pela Agência contratada pela Administração pública para suas necessidades de publicidade está prevista no artigo 2º, § 1º, inciso II e artigo 14 da
Lei Nacional 12.232/2010, que é a lei que dispõe sobre
as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados
por intermédio de agências de propaganda.
Art. 2o Para ﬁns desta Lei, considera-se serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução
interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a
www.tce.es.gov.br

I - ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas, respeitado o disposto no art. 3o desta Lei;
II - à produção e à execução técnica das peças e projetos
publicitários criados;
...
Art. 14. Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pelo contratante poderão fornecer ao
contratado bens ou serviços especializados relacionados
com as atividades complementares da execução do objeto do contrato, nos termos do § 1o do art. 2o desta Lei.
§ 1o O fornecimento de bens ou serviços especializados
na conformidade do previsto no caput deste artigo exigirá sempre a apresentação pelo contratado ao contratante de 3 (três) orçamentos obtidos entre pessoas que
atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido.
Assim, a subcontratação de serviços de produtoras para
as variadas campanhas publicitárias pode ser feita diretamente pela agência de publicidade, no âmbito privado,
nos termos dos dispositivos mencionados acima.
No âmbito do Estado do Espírito Santo, o Decreto Estadual n.º 2.798-R/2011 também trata da subcontratação
pelas agências de publicidade:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Art. 1º A Sessão Pública a ser realizada no âmbito do Poder Executivo Estadual para subcontratação de serviços
especializados de publicidade, conforme dispõe o Art.
2º, § 1º, c/c Art. 14, § 2º, da Lei Federal nº 12.232/2010,
por intermédio de Agência de Publicidade, contratada
pelo Estado, após regular processo licitatório, será convocada pelo Órgão ou Entidade contratante, de acordo
com o previsto neste Decreto e terá como objetivos principais:
I. dar conhecimento à sociedade das subcontratações do
Poder Executivo Estadual;
II. estimular a participação da sociedade na Sessão Pública para subcontratação dos serviços especializados de
publicidade.
Art. 2º O aviso da convocação da Sessão Pública será
divulgado em sítio próprio aberto na rede mundial de
computadores do Órgão ou Entidade contratante, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I. o objeto da Sessão Pública, em descrição sucinta e clara;
II. local, horário e data da sessão pública;
III. número do processo da contratação da agência de
publicidade, na qual haverá a subcontratação;
IV. nome da agência de publicidade contratada;
V. nome do Órgão ou Entidade contratante;
VI. número do processo administrativo.
Art. 3º O aviso contendo o resumo da convocação que
trata o Art. 2º deste Decreto será divulgado em prazo
não inferior a 03 (três) dias da data em que será realizada a Sessão Pública.

Parágrafo único. Se comprovada inviabilidade, devidamente justiﬁcada pela autoridade competente, o prazo
do caput deste artigo poderá ser de 24 horas.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 04 dias de Julho de
2011, 190º da Independência, 123º da República e 477º
do Início da Colonização do Solo Espiritossantense.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
Conforme alegado pela Sra. Andréia da Silva Lopes, Superintendente de Comunicação Social do Estado do ES
(45), a subcontratação de serviços auxiliares pelas agências de publicidade, mesmo se dando em caráter privado, é precedida de publicação de um Termo de Referência, que é franqueado pelas agências contratantes aos interessados em participar da disputa. Lançado o Termo de
Referência, é feita pela agência contratante a coleta de
propostas dos terceiros em sessão pública, supervisionada por representante do órgão contratante da agência,
no caso, o DETRAN.
O objeto da representação foi a existência de claúsula
constante do Termo de Referência relativo à subcontratação de serviços de produção e edição de vídeos referentes à campanha “Maio Amarelo” pela agência de publicidade A4 Comunicação e Marketing Ltda, informando
que somente três diretores de arte, indicados pela agência, com cachês pré-deﬁnidos, seriam aceitos, o que restringiria a possibilidade de oferta de propostas mais vantajosas para a Administração por parte das terceiras interessadas.
Argumenta a Superintendente da SECOM que tal exigênwww.tce.es.gov.br

cia está baseada no fato de que esses diretores são proﬁssionais especializados em determinado tipo de serviço e por essa razão, são, via de regra, “free lancers”, justamente para poderem prestar serviços a qualquer produtora, desde que o serviço requisitado se enquadre em
sua especialidade proﬁssional (ex. vídeos para televisão,
vídeos para internet, cenas de natureza, entrevista com
pessoas). Assim, a contratação de um diretor para determinado trabalho equivaleria às contratações por inexigibilidade de licitação previstas no art. 25, III, § 1º, da Lei
8.666/93, pois se trata de um trabalho artístico, singular,
que demanda alta especialização do proﬁssional prestador do serviço, que deverá estar à altura da qualidade ﬁnal do trabalho a ser entregue. E que a inexigibilidade
amparada no mencionado dispositivo decorre da impossibilidade de se ﬁxar critérios objetivos de julgamento.
Alega também a Superintendente da SECOM que o fato da agência indicar previamente os diretores e seus
respectivos cachês permite às produtoras concorrentes
elaborarem suas propostas em igualdade de condições,
uma vez que todas as concorrentes se utilizam dessas
mesmas informações para elaborarem suas propostas. E
que, sendo de inteira responsabilidade da agência contratada pela Administração a qualidade técnica do serviço desenvolvido pelo terceiro subcontratado, seria plenamente justiﬁcável a indicação prévia dos diretores que
poderiam ser utilizados pelas produtoras para determinado trabalho, até porque a agência detém expertise para saber quais proﬁssionais seriam os mais indicados para determinado trabalho.
Procura demonstrar a Superintendente da SECOM que
os valores dos cachês informados pelos diretores são valores compatíveis com o mercado, juntando aos autos
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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fotocópias de notas ﬁscais emitidas pelas empresas dos
diretores indicados em outras contratações (anexo 01 da
defesa apresentada pela Superintendente da SECOM).
Por outro lado, argumenta a defendente que desde que
assumiu a pasta da SECOM tem tentando aperfeiçoar os
procedimentos realizados no âmbito dos contratos de
publicidade do Estado, tendo elaborado, recentemente,
em conjunto com as agências contratadas, um novo modelo de Termo de Referência a ser usado nas subcontratações. E que dentro desse modelo consta a possibilidade da própria produtora indicar em sua proposta o diretor e seu respectivo cachê, desde que comprove documentalmente que tal proﬁssional detém os requisitos
técnicos para a realização do trabalho objeto da proposta, e que o valor do cachê é compatível com o valor de
mercado.
Por ﬁm, conclui a Sra. Andréia da Silva Lopes que, ao contrário do alegado pela representante, exigir dos terceiros interessados em participar do procedimento que detenham diretores em seus quadros próprios culminaria,
na verdade, em restrição à competição, pois nesse caso a
imensa maioria das produtoras não estaria apta a participar da disputa, pois são raríssimos os casos de produtora
que tenha diretor em seu quadro de pessoal.
Já a Agência A4, em suas razões, procura demonstrar
que no procedimento aqui analisado houve economia
do dinheiro público. Isto porque, quando do levantamento dos custos para a campanha do DETRAN-ES, após
consulta a 06 empresas, o custo médio para produção do
material foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo
que as partes estabeleceram o valor máximo a ser gasto
em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ﬁcando
o valor ﬁnal de produção em R$ 88.976,30 (oitenta e oito

mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos).
E quanto à indicação de diretor de cena pela Agência,
alega que não haveria qualquer dano ao erário, uma vez
que esta cláusula não representa qualquer aumento dos
custos com a propaganda, pois há um limite estabelecido para o gasto, de forma que qualquer que seja o diretor, este limite não é ultrapassado. Que tal exigência seria uma forma de garantir a qualidade da peça publicitária, que está sob sua responsabilidade ﬁnal.
Em ofício encaminhado ao Diretor do Detran para justiﬁcar a indicação do diretor de arte (16), a Agência A 4
alega que o diretor de cena é a ﬁgura responsável pela condução de todo o processo, inclusive com deﬁnição
de equipamentos técnicos, e até mesmo quantitativo de
pessoal envolvido na produção, sendo a ﬁgura principal
que garante a qualidade ﬁnal do produto contratado, e
é dele a responsabilidade por todo o processo. E que,
quando faz a indicação de um nome de diretor de cena,
ela o faz mediante conhecimento técnico, reconhecendo
o perﬁl do mesmo para determinados tipos de ﬁlme. Logo, a escolha do diretor se faz baseada em conhecimento de mercado, análise do portfólio do mesmo, e perﬁl
de acordo com o “job”.
Assim, conclui que num processo de Sessão Pública para produção de ﬁlme publicitário, o que parametriza as
propostas são as deﬁnições de equipamentos técnicos,
equipe e diretor de cena. E que é preciso que num processo de contratação todos os participantes sigam as
mesmas deﬁnições técnicas para cotação de preço, tornando-o o mais equiparável possível. Com as especiﬁcações técnicas parametrizadas pela Agência, que tem total responsabilidade sobre o produto ﬁnal, a chance de
se ter um ﬁlme com qualidade é muito maior do que se
www.tce.es.gov.br

a escolha do diretor fosse a livre arbítrio de cada produtora participante.
Por ﬁm, conclui que o fato da Agência contratada exigir
que o diretor de cena seja escolhido entre aqueles por
ela indicados não conﬁgura qualquer ilegalidade ou prejuízo ao erário pelas seguintes razões:
Quando da subcontratação o preço é fechado e conhecido apenas na abertura do envelope, ressaltado que o
diretor indicado é previamente conhecido e orçado pela
subcontratada, de forma que o preço ﬁnal não se altera,
não havendo que se falar em dano ao erário.
A exigência apenas do diretor de cena dentro da comunidade de pessoas que participam de uma campanha
publicitária é o mínimo para se garantir um bom material publicitário, responsabilidade da agência contratada,
não constituindo qualquer ilegalidade.
O Termo de Referência é o documento através do qual
dá publicidade e lisura ao procedimento de subcontratação, estando ali as regras, normas e condutas, a ﬁm de
que tenha a Administração um serviço satisfatório e com
preço adequado.
O Sr. Romeu Scheibe Neto, Diretor Geral do DETRAN,
apresenta justiﬁcativas e documentação compatíveis
com os argumentos acima (15 e 42).
Alega que a agência de publicidade, por ser responsável
pela subcontratação, tem o dever de primar pela qualidade dos serviços que serão prestados pela empresa
subcontratada e, por isso, resta justiﬁcada a indicação
do proﬁssional “diretor de cena”.
Para o defendente, apesar de a empresa representante
alegar possuir diretor de cena em seu quadro de funcionários, não haveria comprovação de seu conhecimenSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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to e experiência no serviço que se pretendia executar. E,
também, não se poderia exigir tal requisito das eventuais empresas interessadas em participar do procedimento, sob pena de restringir a competição.
Em razão de o diretor de cena ter apresentado o mesmo
valor de honorário a todos interessados e, considerando que o tipo de licitação adotado foi o de “menor preço global”, entende que não há que se falar em violação
ao princípio da vantajosidade. No mesmo sentido, aﬁrma que os valores praticados foram compatíveis com os
valores praticados no mercado, apresentando as seguintes informações:
As notas ﬁscais expedidas pela empresa “OLHOS COLORIDOS L TOA-ME”, de propriedade dos Diretores de Cena Bento Abreu e Rodolfo Sily, comprovam que o valor
de honorários utilizado no certame para subcontratação feita pela agência de publicidade é compatível com
os valores praticados no mercado para contraentes dos
setores privado e público, com destaque para as notas
ﬁscais expedidas em face da Secretaria de Educação-SEDU e da SECTI-Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Proﬁssional.
As notas ﬁscais expedidas pela empresa “LELLIS DIREÇÃO CINEMATOGRAFICA LTDA-ME”, de propriedade do
Diretor de Cena Gustavo Lellis também demonstram que
o valor indicado pelo proﬁssional para realizar a campanha “Maio Amarelo”, objeto deste processo, revela-se
compatível com aquele praticado em diversos trabalhos anteriores pelo mesmo proﬁssional, com destaque
para as notas expedidas em face dos Municípios de Serra/ES e Cariacica/ES.
Já as notas de outros diretores com capacidade técnica para realizar o trabalho demandado no termo de re-

ferência da A4, em prestação de serviço similar à constante do termo de referência, corroboram, sem qualquer
sombra de dúvida, que a contratação dos diretores de
cena indicados pela agência de publicidade, e aprovados pela SECOM, foi efetivada a preço de mercado.
Aﬁrma ainda que caso a empresa contratada pelo DETRAN/ES admitisse que os interessados no certame
apresentassem diretores de cena próprios, suas obrigações contratuais ﬁcariam comprometidas, pois, ao ﬁnal,
a responsabilidade do serviço é exclusivamente da empresa contratada, ou seja, da A4 Comunicação e Marketing Ltda – EPP.
Por ﬁm, informa que a SECOM, em conjunto com as
agências contratadas, reformulou o modelo do termo de
referência a ser usado quando da subcontratação, sendo
este novo modelo já adotado nas subcontratações realizadas após sua edição.
Como já informado na defesa apresentada pela Sra. Andréia da Silva Lopes, Superintendente de Comunicação
Social do Estado do ES (45), dentro desse modelo consta
a possibilidade da própria produtora indicar em sua proposta o diretor e seu respectivo cachê, desde que comprove documentalmente que tal proﬁssional detém os
requisitos técnicos para a realização do trabalho objeto
da proposta, e que o valor do cachê é compatível com o
valor de mercado.

comprometeu a vantajosidade da subcontratação, uma
vez que os orçamentos para levantamento do custo de
produção e as propostas apresentadas na sessão pública
consideraram esses valores para composição dos preços.
Nesse sentido, restou demonstrado que a agência de publicidade A4 Publicidade e Marketing Ltda descumpriu
o art. 3º, caput, da Lei n. 8.666/93, conforme apontado pela ITI 926/2017, uma vez que sua conduta comprometeu a busca da proposta mais vantajosa para a administração, ensejando sua responsabilização perante esta
Corte de Contas.
No entanto, sugerimos afastar a responsabilização da
Sra. Silvely Christina Guaitolini Breciani e da Sra. Sylviene
Regina Cani Guaitolini Motta, uma vez que as sócias da
A4 Publicidade e Marketing Ltda somente seriam atingidas se houvesse imputação de débito, bem como a comprovação de ato abusivo ou fraudulento por elas praticado que levasse a desconsideração da personalidade jurídica da agência.

A área técnica, após analisar as justiﬁcativas apresentadas, manifestou-se conclusivamente por meio da ITC
6121/2017 (53), no seguinte sentido:

Sugerimos, ainda, afastar a responsabilização da Sra. Andréia da Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação Social - SECOM, pois não constam dos autos
quaisquer indícios de sua contribuição para a irregularidade apontada pela ITI 926/2017. Assim, não é razoável
a sua responsabilização, ainda que se repute a irregularidade como procedente, já que não se encontram presentes nos autos evidências de sua efetiva participação
nos procedimentos relativos à subcontratação, que foram conduzidos pela A4 Publicidade e Marketing Ltda e
pelo DETRAN/ES.

“...o que se discute aqui é a indicação prévia de proﬁssionais com preços pré-ﬁxados pela agência de publicidade A4 Publicidade e Marketing Ltda, conduta que

Em relação ao Sr. Romeu Scheibe Neto, Diretor Geral do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/ES), sua
responsabilização restou demonstrada nos autos, tendo
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em vista sua anuência com a subcontratação efetivada
pela A4 Publicidade e Marketing Ltda, com cláusula desvantajosa para a administração, conforme apontado pela ITI 926/2017.
Diante do exposto, opina-se pela manutenção da presente irregularidade em face do Sr. Romeu Scheibe Neto, Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito, e da pessoa jurídica A4 Publicidade e Marketing Ltda, conforme matriz de responsabilização constante da
ITI 926/2017 e desta Instrução Técnica Conclusiva.
Tal posicionamento foi acompanhado pelo representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira (58), e pelo Conselheiro Relator, nos termos do Voto 02590/2018 (71).
Discordo do posicionamento encampado pelo ilustre
Relator, pelos motivos a seguir expostos.
Das razões trazidas pelos defendentes, denota-se que o
procedimento adotado pelo DETRAN estava chancelado
pelas regras que os gestores da SECOM entendiam como regulares nas subcontratações. Assim, embora o Diretor Geral do DETRAN tenha sido considerado o único
responsável por parte da Administração, por ter autorizado o procedimento questionado, entendo que permanece a responsabilidade da Sra. Andréia da Silva Lopes,
Superintendente da SECOM, visto que o Termo de Referência adotado nas referidas subcontratações foi estabelecido pela SECOM com as agências contratadas, conforme evidenciam as justiﬁcativas apresentadas pela Sra.
Andréia da Silva Lopes.
Por outro lado, considerando que os documentos trazidos aos autos pelos defendentes evidenciam que os cachês cobrados pelos diretores de arte, no caso concre-

to, não são superiores ao cobrado em outras contratações, não havendo evidência de dano ao erário, e a informação trazida pelos defendentes de que a SECOM, junto
com as Agências, vem adotando um novo modelo de Termo de Referência, com a possibilidade da própria produtora indicar em sua proposta o diretor e seu respectivo
cachê, desde que comprove documentalmente que tal
proﬁssional detém os requisitos técnicos para a realização do trabalho objeto da proposta, e que o valor do cachê é compatível com o valor de mercado, entendo que,
no caso concreto, se torna desproporcional a imputação
de multa aos gestores.
Entendo também que o novo modelo de Termo de Referência proposto pela SECOM demonstra as providências
que a Administração vem tomando para garantir maior
transparência e competitividade nos procedimentos de
subcontratação decorrentes dos contratos de publicidade.
Quanto à responsabilização dos agentes citados, discordando em parte do Relator, entendo que permanece a
responsabilidade da Sra. Andréia da Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação Social, pelas razões expostas acima. Quanto à empresa A4, acompanho
o entendimento do Relator, de que a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa, arguida em sede de defesa oral, pode ser acolhida, excluindo a possibilidade de
aplicação de multa, uma vez que não há ressarcimento a
ser imputado. E também em relação às responsáveis pela empresa, concordo com o afastamento de sua responsabilidade, uma vez que as sócias somente seriam atingidas se houvesse imputação de débito, bem como a comprovação de ato abusivo ou fraudulento por elas praticado que levasse a desconsideração da personalidade juríwww.tce.es.gov.br

dica da agência.
DO DISPOSITIVO
Isto posto, considerando que não ﬁcou demonstrado
prejuízo ao erário na contratação sob análise e que a Administração vem tomando providências para exigir mais
transparência, de forma a garantir maior competitividade entre os participantes, nas subcontratações previstas
nos contratos de publicidade, divergindo em parte do
Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de Acórdão que submeto a sua consideração.
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:
JULGAR PROCEDENTE a presente representação, com
fundamento nos artigos 95, inciso II e 101, parágrafo único, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, sem imputação de penalidade aos responsáveis;
REJEITAR a preliminar suscitada pela Sra. Andréia da Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação Social, relativamente à “violação da ampla defesa e do contraditório” (itens 2.1 da ITC 6121/2017);
REJEITAR a preliminar suscitada pela empresa A4 Publicidade e Marketing Ltda, e suas representantes, Silvely Christina Guaitolini Breciani e Sylviene Regina Cani
Guaitolini Motta, relativa à “inadequação da via eleita do
Tribunal de Contas” (itens 2.2 e 4.2.2 da ITC 6121/2017);
ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica A4 Comunicação e Marketing Ltda, apresentada em sede de defesa oral, por não haver imputação
de ressarcimento nos presentes autos;
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ACOLHER as razões de justiﬁcativas das Sras. Silvely
Christina Guaitolini Breciani e Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, responsáveis pela empresa A4 Comunicação e Marketing Ltda, reconhecendo a sua ilegitimidade
passiva, vez que não há motivo para desconsideração da
personalidade jurídica da empresa;
NÃO ACOLHER as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo Sr. Romeu Scheibe Neto, Diretor Geral do DETRAN, e pela Sra. Andréia da Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação Social (item 3.1 da ITC
6121/2017);
RECOMENDAR ao DETRAN/ES como também à SECOM
que reforce as medidas visando ampliar a exigência de
transparência nos procedimentos de subcontratação autorizados pela Lei 12.232/2010, visando a observância
do princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração;
DAR CIÊNCIA desta Decisão à Representante, ARQUIVANDO os autos após o respectivo trânsito em julgado.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
VOTO COMPLEMENTAR DO EXMO. SR. CONSELHEIRO
EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM
PEDIDO DE PROVIMENTO CAUTELAR INAUDITA ALTERA
PARS, formulada pela empresa Global Village Creative e
Executive Produtora Ltda. - ME, em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES,
acerca de supostas irregularidades na subcontratação de
serviços de produção e edição de vídeos pela agência de
publicidade A4 Comunicação e Marketing Ltda. – EPP,
contratada do DETRAN/ES e subcontratante do serviço.

Ocorre que, após prolação de voto, houve pedido de
vista pela Eminente Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas, que apresentou seu Voto de Vista nº
00175/2018-5, divergindo parcialmente deste Relator.
Após análise do Voto de Vista apresentado, entende este
Conselheiro em Substituição que procedem os argumentos trazidos pela Eminente Conselheira Márcia Jaccoud
Freitas, razão pela qual apresenta complemento de voto,
a ﬁm de alinhar-se ao voto de vista apresentado.
É o sucinto relatório.
COMPLEMENTODEVOTO
Em se tratando de Fiscalização/Inspeção, noticiando supostas irregularidades no Contrato Emergencial
004/2003, envolvendo o DETRAN-ES, a Empresa Search Informática Ltda e a empresa American Bank Note –
ABN, faz-se necessária a análise dos atos e fatos, em face
da documentação que lhe deu suporte, em razão do Voto de Vista apresentado.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, veriﬁco que a Eminente Conselheira Márcia Jaccoud Freitas apresentou seu Voto de Vista
nº 00175/2018-5, nos seguintes termos, verbis:
[...]
DO DISPOSITIVO
Isto posto, considerando que não ﬁcou demonstrado
prejuízo ao erário na contratação sob análise e que a Administração vem tomando providências para exigir mais
transparência, de forma a garantir maior competitividade entre os participantes, nas subcontratações previstas
nos contratos de publicidade, divergindo em parte do
Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
www.tce.es.gov.br

seguinte minuta de Acórdão que submeto a sua consideração.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
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. JULGAR PROCEDENTE a presente representação, com
fundamento nos artigos 95, inciso II e 101, parágrafo
único, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, sem imputação de penalidade aos responsáveis;
2. REJEITAR a preliminar suscitada pela Sra. Andréia da
Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação
Social, relativamente à “violação da ampla defesa e do
contraditório” (itens 2.1 da ITC 6121/2017);
3. REJEITAR a preliminar suscitada pela empresa A4 Publicidade e Marketing Ltda, e suas representantes, Silvely Christina Guaitolini Breciani e Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, relativa à “inadequação da via
eleita do Tribunal de Contas” (itens 2.2 e 4.2.2 da ITC
6121/2017);
4. ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva da
pessoa jurídica A4 Comunicação e Marketing Ltda,
apresentada em sede de defesa oral, por não haver imputação de ressarcimento nos presentes autos;
5. ACOLHER as razões de justiﬁcativas das Sras. Silvely
Christina Guaitolini Breciani e Sylviene Regina Cani
Guaitolini Motta, responsáveis pela empresa A4 Comunicação e Marketing Ltda, reconhecendo a sua ilegitimiSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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dade passiva, vez que não há motivo para desconsideração da personalidade jurídica da empresa;
6. NÃO ACOLHER as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo Sr. Romeu Scheibe Neto, Diretor Geral do DETRAN, e pela Sra. Andréia da Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação Social (item 3.1 da ITC
6121/2017);
7. RECOMENDAR ao DETRAN/ES como também à SECOM que reforce as medidas visando ampliar a exigência de transparência nos procedimentos de subcontratação autorizados pela Lei 12.232/2010, visando a observância do princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração;
8. DAR CIÊNCIA desta Decisão à Representante, ARQUIVANDO os autos após o respectivo trânsito em julgado. – g.n.
Assim sendo, a Eminente Conselheira Márcia Jaccoud
Freitas divergiu do entendimento deste Conselheiro em
Substituição, sendo que em seu voto de vista trouxe argumentos no sentido de que permanece a responsabilidade da Sra. Andréia da Silva Lopes – Superintendente da SECOM, vez que “o Termo de Referência adotado nas referidas subcontratações foi estabelecido pela
SECOM”, tendo o DETRAN adotado tais procedimentos.
Ademais, frisa a Eminente Conselheira que “o valor do
cachê é compatível com o valor de mercado, entendo
que, no caso concreto, se torna desproporcional a imputação de multa aos gestores”.
Dessa maneira, no que se refere aos argumentos trazidos pela Eminente Conselheira Márcia Jaccoud Freitas
em seu voto de vista, quanto à divergência parcial indicada, notadamente quanto à responsabilidade da Sra. An-

dréia da Silva Lopes – Superintendente da SECOM, bem
como quanto à desproporcionalidade da aplicação de
multa aos gestores, entendo que estas se mostram plausíveis, motivo pelo qual alinho-me a este entendimento.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, encampando os termos do Voto de Vista da Eminente Conselheira em Substituição Márcia Jaccoud Freitas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. CONSIDERAR PROCEDENTE a presente representação, com fundamento nos artigos 95, inciso II e 101, parágrafo único, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, em
razão da manutenção da irregularidade constante do
item 4.1 desta decisão (item 3.1 da ITC nº 6121/2017-1),
sem aplicação de penalidade aos agentes responsáveis;
2. REJEITAR a preliminar suscitada pela Sra. Andréia da
Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação
Social, relativamente à “violação da ampla defesa e do
contraditório” (itens 2.1 da ITC 6121/2017);
3. REJEITAR a preliminar suscitada pela empresa A4 Publicidade e Marketing Ltda, e suas representantes, Silvely Christina Guaitolini Breciani e Sylviene Regina Cani Guaitolini Motta, relativamente à “inadequação da
via eleita do Tribunal de Contas” (itens 2.2 e 4.2.2 da ITC
6121/2017);
4. ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica A4 Comunicação e Marketing Ltda, apresenwww.tce.es.gov.br

tada em sede de defesa oral, por não haver imputação
de ressarcimento nos presentes autos;
5. ACOLHER as razões de justiﬁcativas das Sras. Silvely
Christina Guaitolini Breciani e Sylviene Regina Cani
Guaitolini Motta, responsáveis pela empresa A4 Comunicação e Marketing Ltda, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, vez que não há motivo para desconsideração da personalidade jurídica da empresa;
6. NÃO ACOLHER as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo Sr. Romeu Scheibe Neto, Diretor Geral do DETRAN, e pela Sra. Andréia da Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação Social (item 3.1 da ITC
6121/2017), em face das razões expendidas;
7. RECOMENDAR ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES, bem como à Secretaria de Comunicação – SECOM que reforce as medidas visando ampliar a exigência de transparência nos procedimentos de subcontratação autorizados pela Lei 12.232/2010, observando-se o princípio da
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública;
8. DAR CIÊNCIA desta Decisão à Representante, ARQUIVANDO-SE os autos após o respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO TC- 1051/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
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 então relator, em:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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1.1. CONSIDERAR PROCEDENTE a presente representação, com fundamento nos artigos 95, inciso II e 101,
parágrafo único, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas,
em razão da manutenção da irregularidade constante do
item 4.1 desta decisão (item 3.1 da ITC nº 6121/2017-1),
sem aplicação de penalidade aos agentes responsáveis;
1.2. REJEITAR a preliminar suscitada pela Sra. Andréia da
Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação
Social, relativamente à “violação da ampla defesa e do
contraditório” (itens 2.1 da ITC 6121/2017);

sito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES, bem como à Secretaria de Comunicação – SECOM que reforce
as medidas visando ampliar a exigência de transparência nos procedimentos de subcontratação autorizados
pela Lei 12.232/2010, observando-se o princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração
Pública;
1.8. DAR CIÊNCIA desta Decisão à Representante, ARQUIVANDO-SE os autos após o respectivo trânsito em
julgado.

HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1053/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04994/2017-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

1.3. REJEITAR a preliminar suscitada pela empresa A4
Publicidade e Marketing Ltda, e suas representantes,
Silvely Christina Guaitolini Breciani e Sylviene Regina
Cani Guaitolini Motta, relativamente à “inadequação da
via eleita do Tribunal de Contas” (itens 2.2 e 4.2.2 da ITC
6121/2017);

2. Unânime. Nos termos do voto do então relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que encampou o voto-vista da conselheira convocada Márcia
Jaccoud Freitas.

1.4. ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva da
pessoa jurídica A4 Comunicação e Marketing Ltda, apresentada em sede de defesa oral, por não haver imputação de ressarcimento nos presentes autos;

4. Especiﬁcação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE COLATINA – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO.

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).

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

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator nos termos do artigo 86, parágrafo 2º, do Regimento Interno) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora
DÉBORA GATTI.

1.5. ACOLHER as razões de justiﬁcativas das Sras. Silvely Christina Guaitolini Breciani e Sylviene Regina Cani
Guaitolini Motta, responsáveis pela empresa A4 Comunicação e Marketing Ltda, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, vez que não há motivo para desconsideração da personalidade jurídica da empresa;
1.6. NÃO ACOLHER as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo Sr. Romeu Scheibe Neto, Diretor Geral do DETRAN, e pela Sra. Andréia da Silva Lopes, Superintendente Estadual de Comunicação Social (item 3.1 da ITC
6121/2017), em face das razões expendidas;
1.7. RECOMENDAR ao Departamento Estadual de Trân-

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

CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator nos termos do art. 86, §4º,
do Regimento Interno
CONSELHEIRA CONVOCADA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
www.tce.es.gov.br

UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Colatina
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: DEBORA GATTI

Com base no Relatório Técnico n.º 00568/2017-8 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 01086/2017-4, foi proferida
a Decisão Monocrática n.º 01619/2017-9, por meio da
qual a senhora Débora Gatti foi citada para justiﬁcar os
seguintes indícios de irregularidade:
3.2.1.1 Divergência entre saldo contábil e saldo bancário;
3.2.2.A Divergência entre o saldo contábil dos demonsSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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trativos contábeis e o valor dos inventários de bens em
imóveis e dos bens móveis;
3.2.2.B Ausência de assinatura da Comissão responsável pelo inventário, nos termos circunstanciados (arquivo TERALM, TERMOV e TERIMO);
3.2.2.C Diferença física e contábil apresentada no arquivo TERMOV e TERIMO está com valores diferentes daqueles apresentados por meio de comparação entre
contabilidade e inventários de bens móveis e contabilidade e inventário de bens imóveis.
Devidamente citada, a responsável apresentou suas razões de justiﬁcativas, bem como documentação de apoio
(Defesa n.º 00373/2018-1 e Peça Complementar n.º
05516/2018-8).
Instada a manifestar-se, a área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02227/2018-2, opinou pelo afastamento das irregularidade atinente à divergência
entre o saldo contábil e saldo bancário, por evidenciar,
com base nos documentos novos acostados pela responsável, o saneamento da divergência inicialmente identiﬁcada.
No que diz respeito às demais irregularidades, opinou
pela manutenção das mesmas. No entanto, considerando a sua natureza moderada, opinou pelo julgamento
pela regularidade com ressalvas das contas, com expedição de determinação ao atual gestor, para que adote medidas administrativas, nas futuras prestações de
contas, visando a regularização dos saldos contábeis dos
bens móveis e imóveis em compatibilidade com inventários levantados, bem como providencie o encaminhamento de termos relativos aos inventários com a devida
assinatura dos membros das comissões inventariantes,

em atendimento aos requisitos da Instrução Normativa
TC 43/2017, artigos 94 a 96 da Lei n.º 4320/1964 e das
Normas Brasileiras de Contabilidade.

das nas contas bancárias 0179-7 e 624.018-1 apresentadas na tabela 12.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 03148/2018-3, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, ratiﬁcou o opinamento técnico, concluindo pela regularidade com ressalvas da prestação de
contas, com expedição de determinação.

Nota: o saldo conciliado não apresenta divergência entre banco e contabilidade, trazendo no arquivo TVDISP
os mesmos valores para saldo contábil e bancário, por
isso não trouxe esclarecimentos, mas os extratos bancários mostram valores diferentes como pode ser visto na
tabela 14.

É o Relatório.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas Anual, com
expedição da determinação proposta. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02227/2018-2,
abaixo transcritos:
“2.1 Divergência entre saldo bancário e saldo contábil.
(item 3.2.1 do RTC)
Base legal: art. 85 da Lei 4320/64 c/c LC101/200, art. 43
c/c §3º do art. 164 da CFRB/88.
O Relatório Técnico descreve o fato encontrado, como
demonstrado a seguir:
As contas 0179-7 e 624.018-1, da caixa econômica, não
demonstraram divergência entre saldo bancário e contábil, conforme arquivo TVDISP, no entanto examinando
os valores trazidos nos extratos bancários nota-se que
não retratam os mesmos valores registrados na contabilidade, ou seja, o que se aﬁrma na tabela 13, que mostra saldos contábeis iguais aos saldos bancários, não se
conﬁrmou após análise dos extratos bancários, por esse
motivo sugere-se a citação do gestor para que esclareça as divergências entre banco e contabilidade observawww.tce.es.gov.br

Tabela 14 – recorte parcial da tabela 12.

Argumentou a responsável:
Em conferência nos documentos encaminhados na prestação de contas do exercício de 2016, veriﬁquei que não
houve o envio correto dos extratos bancários pelo setor
responsável do Fundo Municipal de Saúde das contas individuais e do Fundo de Investimento - FMS Colatina FNS
FAEC Cirurgias, referente a conta da Caixa Econômica Federal agência 0172, conta nº 0179-7 e agência 0172, conta nº 624.018-1 extratos estes que conﬁrmariam as disponibilidades ﬁnanceiras em caixa e equivalentes de caixa, e a saída de recursos ﬁnanceiros, conﬁrmando assim
a somatória dos extratos individuais.
Sendo assim, estamos encaminhando os devidos extratos que comprovam os saldos constantes nas contas.
Em sua defesa, o responsável apresentou documentos,
conforme a peça complementar 5516/2018, onde constam os extratos bancários das respectivas contas correntes. Alega a defesa, que foram encaminhados extratos
bancários corretos e que suprimiram as informações necessárias para sanar as divergências.
Dessa forma, ao analisar os documentos, constataram-se:
- quanto a conta corrente 0179-7, foram disponibiSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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lizados os extratos bancários (ﬂs. 9 e 11 peça complementar 5516/2018), os quais totalizaram o valor de
R$875.537,37. O valor encontrado confere com o valor divergente entre o saldo bancário e o saldo contábil
mencionado no RTC, assim foi sanada esta diferença; e

conforme a peça complementar 5516/2018, onde constam os extratos bancários das respectivas contas correntes. Alegou a defesa, que foram encaminhados extratos
bancários corretos e que suprimiram as informações necessárias para sanar as divergências.

- quanto a conta corrente 624.018-1, foram disponibilizados os extratos bancários (ﬂs. 7 e 8 da peça complementar 5516/2018), os quais totalizaram o valor de
R$4.363.688,81. O valor encontrado confere com o valor divergente entre o saldo bancário e o saldo contábil mencionado no RTC, assim foi sanada esta diferença.

Dessa forma, ao analisar os documentos, constataram-se que os saldos dos extratos bancários das contas correntes 0179-7 e 624.018-1, correspondem respectivamente aos valores de R$875.537,37 e R$4.363.688,81,
sanando as divergências encontradas, por corresponderem aos valores divergentes relatados.

Diante do exposto, veriﬁcadas as argumentações apresentadas pelo responsável e a análise técnica, concluiu-se pela afastamento da irregularidade.

Diante do exposto, veriﬁcadas as argumentações apresentadas pelo responsável e a análise técnica, concluiu-se pela afastamento da irregularidade.

2.2 Divergência entre saldo bancário e saldo contábil.
(item 3.2.1.1 do RTC)

2.3 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens móveis
e bens imóveis (item 3.2.2 a do RTC)

Base legal: art. 85 da Lei 4320/64 c/c LC101/200, art. 43
c/c §3º do art. 164 da CFRB/88.
De acordo com o Relatório Técnico:
As contas 0179-7 e 624.018-1, da caixa econômica, não
demonstraram divergência entre saldo bancário e contábil, conforme arquivo TVDISP, no entanto examinando
os valores trazidos nos extratos bancários nota-se que
não retratam os mesmos valores registrados na contabilidade, ou seja, o que se aﬁrma na tabela 13, que mostra saldos contábeis iguais aos saldos bancários, não se
conﬁrmou após análise dos extratos bancários, por esse
motivo sugere-se a citação do gestor para que esclareça as divergências entre banco e contabilidade observadas nas contas bancárias 0179-7 e 624.018-1 apresentadas na tabela 12.
Em sua defesa, o responsável apresentou documentos,

Base legal: CFRB/88, art.37, caput c/c Lei 4320/64, arts.
94 a 96.
De acordo com o Relatório Técnico Contábil, foi apurada
divergências as quais necessitariam de esclarecimentos
do gestor, como segue:
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 15) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

Balanço Patri- Inventário (b)
monial (a)
www.tce.es.gov.br

Diferença
(a-b)

Estoques
1.041.200,03
Bens Móveis
6.270.904,20
Bens Imóveis 10.470.152,74
Bens Intangí0,00
veis

1.041.200,03
0,00
4.075.428,91 2.195.475,29
1.184.939,39 9.285.213,35
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 04994/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
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.
Alega em sua defesa:
No que se referem aos itens 3.2.2.A e 3.2.2.C, a qual relata divergências e diferença dos valores dos inventários
de bens móveis e imoveis, esses valores estão diferentes, tendo em vista que, desde a separação das Unidades Gestoras, os bens continuam sendo alimentados no
sistema de Patrimônio na UG Prefeitura Municipal de Colatina, e essa situação só foi identiﬁcada pela Prefeitura
Municipal de Colatina e Fundo Municipal de Saúde posterior aos fechamentos das contas anuais de 2014.
Assim, a partir desse momento, o Município veio trabalhando para que a situação fosse regularizada, a qual,
constituiu uma comissão permanente para que fosse realizada levantamentos, recadastramentos, valores atuais
e demais registros necessários dos bens imóveis, que iniciou seus trabalhos e continua trabalhando para segreSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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gar os bens patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde e
Prefeitura Municipal de Colatina
Argumenta a responsável, que desde a separação das
unidades gestoras, os bens continuam sendo alimentados no sistema de Patrimônio na UG da Prefeitura Municipal de Colatina.
Também, apresenta os Termos Circunstanciado de Bens
Móveis e Bens Imóveis (TERMOV e TERIMO) declarando
de elaboração do Inventário no exercício 2016, tendo sido elaborado o documento em março de 2017 (ﬂs. 12 e
13), alegando que não houve divergência em 2016. Assim segue os documentos:
Os Termos Circunstanciados de Bens Móveis e de Bens
Imóveis mencionaram não ter apurado divergências de
valores no exercício de 2016. Entretanto, no fechamento geral apurou-se diferença de R$868.060,61 para bens
imóveis e R$259.326,44 para bens móveis.
Por ﬁm, as informações apresentadas nos Termos não
esclareceram as diferenças, permanecendo a divergência apontada no RTC, onde registrou a diferença de saldos contábil e inventário, no valor de R$2.195.475,29 para bens móveis e R$9.285.213,35 para bens imóveis.
Diante do exposto, considerando a signiﬁcativa divergência entre inventário e o Balanço Patrimonial, opina-se pela manutenção desta irregularidade, sugerindo
determinar atual gestor que tome medidas que visem
ao atendimento dos requisitos da IN 36/2016 e das Normas Brasileiras de Contabilidade.
2.4 Ausência de assinatura da Comissão responsável
pelo inventário nos termos circunstanciados (arquivo
TERALM, TERMOV E TERIMO) (item 3.2.2.b do RTC)
Base legal: anexo I, B, da IN 34/2015.

De acordo com Relatório Técnico:
Os termos circunstanciados trazidos nos arquivos TERALM, TERMOV E TERIMO deveriam ser assinados pela
comissão responsável pelo inventário anual, indicando o
saldo total apurados e o detalhamento( especiﬁcação e
valor) das divergências encontradas. No entanto foram
assinados, por meio digital, pelo responsável do envio
da PCA, senhor Antonio Thadeu Tardin Gilberti quando
deveriam ser assinados por meio digital ou mecânico pela comissão.
Alegou a defesa:
Na época do envio dos relatórios, o setor responsável
pelo envio dos arquivos, encaminhou equivocadamente
os documentos sem as devidas assinaturas dos responsáveis, sendo assim encaminho em anexo os devidos documentos assinados pelos responsáveis.
Encaminho também em anexo, documento a qual retiﬁca a data constante no TERMOV - Termo Circunstanciado dos Bens Móveis assinado pelo responsável da Comissão.
Informo ainda, que o TERIMO - Termo Circunstanciado
dos Bens Imóveis, encontra - se datado também com o
ano de 2016, sendo o ano de 2017 o correto.
Veriﬁcou-se que, conforme peça complementar
5516/2018, foram apresentados os Decretos Municipais n°17.703, de 18 de setembro de 2014, onde constam a relação dos membros da Comissão Permanente
para avaliar os Bens Móveis e n°18.132, de 11 de março
de 2015, relação dos membros da Comissão Permanente
para avaliar os Bens Imóveis, como segue:
Decreto Municipal n°17.703/2014- Bens Móveis
Decreto Municipal n°18.132/2015 – Bens Imóveis
www.tce.es.gov.br

A responsável encaminhou os documentos, através da
peça complementar 5516/2018, onde constam os Termos Circunstanciados de Bens móveis, Bens Imóveis e
Bens em Almoxarifado, foram assinados, somente, por
um membro.
Diante do exposto, permaneceu ausente de assinatura
da Comissão, responsável pelo inventário nos termos circunstanciados, ﬁcando mantida a irregularidade.
2.5 Diferença física e contábil apresentada no arquivo
Termov e terimo está com valores diferentes daqueles
apresentados por meio de comparação entre contabilidade e inventário de bens móveis e contabilidade e inventário de bens imóveis. (item 3.2.1.c do RTC)
Base legal: art. 85 da Lei 43290/64.
O Relatório Técnico Contábil, assim, descreve o indicativo de irregularidade:
Os arquivos circunstanciados, TERMOV E TERIMO, tem a
função de indicar o saldo total apurado e o detalhamento (especiﬁcação e valor) das divergências encontradas
entre inventários de bens móveis e inventário de bens
imóveis e contabilidade, respectivamente.
Analisando os termos circunstanciados, nota-se que o
TERMOV (termo circunstanciado referente a bens móveis) e o TERIMO (termo circunstanciado referente a
bens imóveis) apresentam diferença entre inventário
e registros contábeis que não se conﬁrmam quando se
compara os registros contábeis com os valores trazidos
nos inventários – bens móveis e bens imóveis (tabela
15). Sugere-se a citação do gestor para que esclareça os
fatos.
Veriﬁcando os documentos inseridos na defesa, peça
complementar 5516/2018, e, também já comentados no
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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item 2.3 desta ITC, constatou-se que os valores inseridos
nos Termos ainda permanecem divergentes daqueles citados na tabela 15 do RTC.

2.4 Ausência de assinatura da Comissão responsável
pelo inventário nos termos circunstanciados (arquivo
TERALM, TERMOV E TERIMO) (item 3.2.2.b do RTC)

Os Termos Circunstanciados de Bens Móveis e de Bens
Imóveis mencionaram não ter apurado divergências de
valores no exercício de 2016. Entretanto, no fechamento geral apurou-se diferença de R$868.060,61 para bens
imóveis e R$259.326,44 para bens móveis. Já, o Relatório Técnico Contábil (RTC)registrou a diferença de saldos
contábil e inventário, no valor de R$2.195.475,29 para
bens móveis e R$9.285.213,35 para bens imóveis.

Base legal: anexo I, B, da IN 34/2015.

Dessa forma, continua a diferença física e contábil apresentada no arquivo Termov e terimo com os valores
apresentados por meio de comparação entre contabilidade e inventário de bens móveis e contabilidade e inventário de bens imóveis.
Diante do exposto, sugere-se a manutenção da irregularidade.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
das Sra. DÉBORA GATTI.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento a seguinte irregularidade:
2.3 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens móveis
e bens imóveis (item 3.2.2 a do RTC)
Base legal: CFRB/88, art.37, caput c/c Lei 4320/64, arts.
94 a 96.

2.5 Diferença física e contábil apresentada no arquivo
Termov e terimo está com valores diferentes daqueles
apresentados por meio de comparação entre contabilidade e inventário de bens móveis e contabilidade e inventário de bens imóveis. (item 3.2.1.c do RTC)
Base legal: art. 85 da Lei 43290/64.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR
C/ RESSALVAS da prestação de Contas do Srs. DÉBORA
GATTI, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84,
inciso II, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.162, §§
1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela
Resolução 261/2013.
Considerando os itens 2.3, 2.4 e 2.5 desta instrução conclusiva (ITC), sugere-se DETERMINAR ao atual gestor que
adote medidas administrativas, nas futuras prestações
de contas, visando a regularização dos saldos contábeis
dos bens móveis e imóveis em compatibilidade com inventários levantados, bem como providencie o encaminhamento de termos relativos aos inventários com a devida assinatura dos membros das comissões inventariantes, em atendimento aos requisitos da Instrução Normativa TC nº 43/2017, artigos 94 a 96 da Lei 4320/1964 e
das Normas Brasileiras de Contabilidade”.
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
www.tce.es.gov.br

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1 Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora DÉBORA GATTI, dando-lhe quitação;
1.2 DETERMINAR ao atual gestor que adote medidas administrativas, nas futuras prestações de contas, visando
a regularização dos saldos contábeis dos bens móveis e
imóveis em compatibilidade com inventários levantados,
bem como providencie o encaminhamento de termos
relativos aos inventários com a devida assinatura dos
membros das comissões inventariantes, em atendimento aos requisitos da Instrução Normativa TC 43/2017, artigos 94 a 96 da Lei n.º 4320/1964 e das Normas Brasileiras de Contabilidade;
1.3 Arquivar, 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
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1054/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05033/2017-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CONDOESTE - Consórcio Público Para Tratamento e
Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Es
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: GILSON ANTONIO DE SALES AMARO, LEONARDO DEPTULSKI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONSÓRCIO PÚBLICO
PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA

JACCOUD FREITAS:

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Trata-se da Prestação de Contas Anual do CONSÓRCIO
PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL
ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE
OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDOESTE,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do senhor LEONARDO DEPTULSKI.

Acompanho a conclusão técnica e ministerial acerca da
regularidade das contas. Adoto, como razões de decidir,
os fundamentos ora citados da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02627/2018-3:

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00876/2017-1, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01515/2017-8 e da Decisão
Monocrática n.º 01940/2017-7, o gestor foi citado para
esclarecer sobre os indícios de irregularidade constantes
dos itens 3.5.1.1.1, 3.5.1.1.2 e 3.6.1.1 da análise contábil, quais sejam:
3.5.1.1.1. Valor do contrato de rateio não corresponde
àquele transferido pelo ente consorciado e recebido pelo consórcio;
3.5.1.1.2. Ausência de contrato de rateio;
3.6.1.1. Não divulgação dos atos de gestão ﬁscal.
Regulamente citado, o responsável apresentou suas justiﬁcativas (Defesa n.º 00270/2018-5) e documentação
de apoio (Peça Complementar n.º 04601/2018-2).
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02627/2018-3, manifestou-se pelo afastamento
das irregularidades e, por consequência, pelo julgamento pela regularidade da prestação de contas anual.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, conforme Parecer n.º 03418/2018-1, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, opinando pelo julgamento pela regularidade da prestação
de contas.
www.tce.es.gov.br

“2.1 Valor do contrato de rateio não corresponde
àquele transferido pelo ente consorciado e recebido
pelo consórcio. (ITEM 3.5.1.1.1 DO RTC 876/2017-1).
Base legal: Cláusula Segunda, inciso II, letras “b” e “d”
do contrato de rateio e art. 8º, § 3º c/c art. 10, parágrafo
único, da Lei 11.107/05.
De acordo com o item 3.5.1.1.1 Relatório Técnico Contábil RTC 876/2017-1,
As letras “b” e “d” do inciso II da Cláusula Segunda do
contrato de rateio expõem que compete ao ente consorciado adotar as providências com vistas a garantir o repasse de suas cotas - no tocante às despesas administrativas e aos serviços prestados pelo consórcio - e realizar
as transferências de recurso no prazo e valor constantes
nesse contrato.
Além de transferir os recursos no prazo e valor estabelecidos no contrato de rateio, os entes consorciados e
o consórcio, isolados ou conjuntamente, poderão exigir
dos entes consorciados o cumprimento das obrigações
contratuais e, ainda, os agentes públicos incumbidos da
gestão dos consórcios responderão pelos atos praticados em desconformidade com a legislação que se aplica à matéria.
Nas cláusulas terceiras desses contratos de rateio, estabeleceu-se que os entes consorciados repassariam, em
2016, e de forma individualizada, a importância anual de
R$ 12.000,00 para fazer face às despesas de rateio. AinSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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da, disse que, a pedido dos entes consorciados, o valor
seria alterado por termo aditivo, desde que, no caso de
aumento do valor a ser transferido, o ente consorciado
deveria comprovar a existência de dotação orçamentária
suﬁciente para suportar as despesas decorrentes do termo aditivo a ser ﬁrmado, ou por decisão fundamentada
do colegiado competente (assembleia-geral) para ﬁns de
reestabelecer o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do presente instrumento, nos termos do estatuto do consórcio.
Entende-se, então, que qualquer alteração no valor originariamente ﬁrmado seria precedida do termo aditivo
ao contrato de rateio. Ainda, nos casos em que houvesse
transferência de valor acima daquele ﬁxado no contrato
de rateio, caberia ao ente consorciado comprovar a existência de dotação orçamentária suﬁciente para suportar
as despesas aditivadas e promover o termo aditivo ao
contrato de rateio.
Desta forma, opina-se no sentido de que o responsável
seja citado (Art. 56, inciso III, da LC 621/12 c/c art. 157,
inciso III, da Resolução TC 261/13) para apresentar as
justiﬁcativas sobre a não formalização do termo aditivo
ao contrato de rateio ﬁrmado com o Município de Pancas e, por conseguinte, o recebimento a maior de recurso transferido pelo ente consorciado sem o devido termo aditivo ao contrato de rateio.
JUSTIFICATIVAS
04094/2018-2)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
O Relatório Técnico 00876/2017 apresenta na Tabela 10,
os valores repassados pelo município de Pancas ao Condoeste que não corresponde ao valor do contrato de ra-

teio ﬁrmado, demonstrando que o consórcio recebeu a
maior do município de Pancas sem o devido Termo Aditivo.
Para devida justiﬁcativa, anexamos o Balancete de Execução da Receita -BALEXO, referente ao exercício de 2016,
que foi encaminhado juntamente à Prestação de Contas
Anual de 2016 ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, comprovando que o município de Pancas repassou o valor de R$ 12.000,00 e o extrato bancário BANESTES c/c n° 17.784.109, do mês de maio/2016, que no
dia 25.05.2016, e não o valor de R$ 29.040,00 apontado
pelo relatório técnico desse Tribunal de Contas.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa relata que o valor do contrato de rateio corresponde àquele transferido pelo ente consorciado e recebido pelo consórcio, conforme o Balancete de Execução da Receita - BALEXO, referente ao exercício de 2016,
encaminhado juntamente à Prestação de Contas Anual de 2016, além disso, a defesa encaminhou e o extrato bancário BANESTES c/c n° 17.784.109, do mês de
maio/2016, comprovando que o município de Pancas repassou no dia 25.05.2016 o valor de R$ 12.000,00, e não
o valor de R$ 29.040,00 apontado pelo relatório técnico.
De fato, veriﬁca-se que as justiﬁcativas são pertinentes e
estão documentadas, visto que no Balancete de Execução da Receita - BALEXO, referente ao exercício de 2016,
demonstra justamente o valor previsto e arrecadado de
R$ 12.000,00 referente ao Município de Pancas.
Portanto, diante das justiﬁcativas e documentação encaminhada, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.
2.2 Ausências dos contratos de rateio. (ITEM 3.5.1.1.2
www.tce.es.gov.br

DO RTC 876/2017-1).
Base legal: Art. 8º da Lei 11.107/2005.
De acordo com o item 3.5.1.1.2 Relatório Técnico Contábil RTC 876/2017-1,
O art. 8º da Lei 11.107/05, que dispõe sobre normais gerais de contratação de consórcios púbicos, exige que os
entes consorciados repassem seus recursos ﬁnanceiros
ao consórcio, para o qual foi constituído, mediante contrato de rateio.
Na Tabela 10, veriﬁcou-se que o consórcio não encaminhou ao TCEES as cópias dos contratos de rateio ﬁrmados com as seguintes Prefeituras: Afonso Cláudio, Águia
Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marilândia,
São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e São Roque do Canaã.
Desta forma, opina-se no sentido de que o responsável seja citado (Art. 56, inciso III, da LC 621/12 c/c art.
157, inciso III, da Resolução TC 261/13) para apresentar
as justiﬁcativas sobre o porquê do não encaminhamento dos contratos de rateio ﬁrmados com esses entes consorciados, na forma exigida pela IN TC 34/15.
JUSTIFICATIVAS
04094/2018-2)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
Em análise à documentação da PCA 2016, esse Tribunal
aponta que não foram encaminhados os contratos de rateio dos municípios de Afonso Cláudio, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, ltaguaçu, ltarana,
Laranja da Terra, Mantenópolis, Marilândia, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e São Roque do CaSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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naã.

que do Canaã.

Portanto, para sanar esse ponto apresentado pelo Relatório Técnico n° 876/2017, encaminhamos os contratos
de rateio ﬁrmados com os entes consorciados supracitados, na forma exigida pela IN TC 34/15.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Cabe esclarecer que, quanto às ausências do contrato de
rateio apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo-TCEES, este consórcio encaminhou três
arquivos relativos aos Contratos de Rateios ﬁrmados no
exercício de 2016: CONRAT I, CONRAT 11 e CONRAT 111.
Cada arquivo continha mais de um contrato de rateio, a
saber: CONRAT I (Vila Valério, São Roque do Canaã, São
Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá); CONRAT 11 (Pancas, Marilândia, Mantenópolis, Laranja da Terra, ltarana e ltaguaçu); CONRAT 111 (Governador Lindenberg, Alto Rio Novo, Águia Branca, Afonso Cláudio e lbiraçu).
Os arquivos acima referenciados foram desmembrados
no tamanho adequado ao sistema de prestação de contas anual do TCEES.
Para fundamentar a justiﬁcativa acima, estamos reencaminhando cópia dos contratos de rateio 2017 dos municípios citados no respectivo relatório.
Esclarecemos que o município de Baixo Guandu não ﬁrmou contrato de rateio com o Condoeste, por isso não
consta nos arquivos enviados a esse Egrégio Tribunal o
contrato de rateio 2017 desse município.
Em anexo:
Contratos de rateio dos municípios de 2016 de Afonso
Cláudio, Águia Branca, Alto Rio Novo, Colatina, ltaguaçu, ltarana, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marilândia,
São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e São Ro-

A defesa relata que consórcio encaminhou na PCA de
2016 três arquivos relativos aos Contratos de Rateios
ﬁrmados no exercício de 2016: CONRAT I, CONRAT II e
CONRAT II e que cada arquivo continha mais de um contrato de rateio, a saber: CONRAT I (Vila Valério, São Roque do Canaã, São Gabriel da Palha, São Domingos do
Norte, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá); CONRAT 11
(Pancas, Marilândia, Mantenópolis, Laranja da Terra, ltarana e Itaguaçu); CONRAT 111 (Governador Lindenberg,
Alto Rio Novo, Águia Branca, Afonso Cláudio e Ibiraçu).
Mesmo assim, a defesa reencaminhou as cópias dos contratos de rateio 2017 dos municípios citados no respectivo relatório, com exceção do município de Baixo Guandu, que não ﬁrmou contrato de rateio com o Condoeste,
por isso não consta nos arquivos enviados a esse Egrégio Tribunal o contrato de rateio 2017 desse município.
Assim, diante das justiﬁcativas e documentação encaminhada, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.
2.3 Não divulgação dos atos de gestão ﬁscal. (ITEM
3.6.1.1 DO RTC 876/2017-1).
Base legal: Artigos 15 e 16 da Portaria STN 272/12.
De acordo com o item 3.6.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 876/2017-1,
A portaria exige que os consórcios deem transparência
de seus atos, inclusive disponibilizando aos interessados
as informações de natureza administrativas, orçamentárias, patrimoniais, ﬁnanceiras e ﬁscais na internet. Porém, não foi possível acessar as informações ﬁscais na
rede mundial de computadores.
www.tce.es.gov.br

Desta forma, opina-se no sentido de que o responsável
seja citado (Art. 56, inciso III, da LC 621/12 c/c art. 157,
inciso III, da Resolução TC 261/13) para oferecer razões
sobre o porquê da não divulgação dos atos relativos à
sua gestão ﬁscal e encaminhar, caso julgue necessário,
os documentos que comprovarem essa publicação, conforme determina a Portaria STN 274/16 e Lei Complementar 101/00.
JUSTIFICATIVAS
04094/2018-2)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante da inconsistência apontada, o defendente apresentou a seguinte argumentação:
Quanto a não divulgação dos relatórios dos atos de gestão, providências foram tomadas para publicação dos relatórios e demonstrações contábeis, conforme consulta
que poderá ser feita no site abaixo do Condoeste:
http://www.condoeste.es.gov.br/v1
do&pagina=11.

/?page=conteu-

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa relata que providências foram tomadas para
publicação dos relatórios e demonstrações contábeis,
conforme consulta que poderá ser feita no site do Condoeste.
Diante disso, foi realizada pesquisa junto ao sistema global de redes de computadores interligadas (internet) e
localizado o sítio eletrônico http://www. condoeste.es.
gov.br, em que se veriﬁcou a publicação dos documentos
e demonstrativos regularmente previstos.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do ConsórSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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cio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado
do Espírito Santo - Condoeste, relativa ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do Sr. Leonardo Deptulski.
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 do Sr.
Leonardo Deptulski no exercício da função de ordenador de despesas do Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da
Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo - Condoeste, no exercício de 2016, na forma do artigo 84, I da
Lei Complementar Estadual 621/2012”.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, por:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
CONDOESTE, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor LEONARDO DEPTULSKI, dando-lhe quitação;

1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

2. Unânime.

Responsável: ENRIELTON CHAVES, ROSANI DE MORAES
CAIADO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR – ARQUIVAR

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

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

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

Trata-se da Prestação de Contas Anual do HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS, referente ao exercício de
2016, sob a responsabilidade dos senhores ROSANI DE
MORAES CAIADO, Diretora Geral no período de 01/01 a
03/03/2016, e ENRIELTON CHAVES, Diretor Geral no período complementar.

CONSELHERIO 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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1055/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05455/2017-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: HABF - Hospital Antônio Bezerra de Farias
www.tce.es.gov.br

Nos termos do Relatório Técnico n. 990/2017, da Instrução Técnica Inicial n. 1536/2017 e da Decisão Monocrática n. 1943/2017, os gestores foram citados em razão
dos seguintes indícios de irregularidade:
3.2.2.1 – Divergência entre inventário de bens em almoxarifado e registros contábeis;
3.2.2.2 – Divergência entre inventário de bens móveis e
registros contábeis.
As justiﬁcativas apresentadas pelos responsáveis foram
analisadas no corpo da Instrução Técnica Conclusiva n.
2425/2018.
A área técnica acolheu as alegações quanto ao item
3.2.2.2 do Relatório Técnico (Divergência entre inventário de bens móveis e registros contábeis), afastando o indício de irregularidade.
Rejeitou a defesa relativa ao item 3.2.2.1 do Relatório
Técnico (Divergência entre inventário de bens em almoxarifado e registros contábeis), mantendo a irregulariSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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dade, renumerada como tópico 2.1.1 da Conclusiva.
Destacou que as justiﬁcativas foram intempestivas em
01 (um) dia.
Propôs que as Contas sejam julgadas IRREGULARES, com
fundamento no art. 84, inciso III, letra “d” da Lei Complementar n. 621/2012.
Segue a transcrição:
“3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Unidade Gestora Hospital Antônio Bezerra de Farias –
HABF, exercício de 2016, formalizada de acordo com a
Resolução TC 297/16, e alterações posteriores, de responsabilidade do Sr. Enrielton Chaves (09/03/2016
a 31/12/2016) e da Sra. Rosani de Moraes Caiado
(2/16/2011 a 3/4/2016). Portanto, visto que não houve afastamento da irregularidade aventada pelo Relatório Técnico Contábil – RTC 00990/2017-3 quanto ao item
“3.2.2.1”, na forma do artigo 84, III, inciso “d”, da Lei
Complementar 624/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal),
opinamos que o julgamento seja pela IRREGULARIDADE.
Queremos também informar que as o prazo para as
apresentações das justiﬁcativas encerrou em 4/4/2018,
contudo, a juntada documental se deveu em 5/4/2018
de tal forma que, mesmo moderamente, houve descumprimento do prazo de defesa regimentalmente estabelecido.”

Quanto ao item 3.2.2.2 – Divergência entre inventário de bens móveis e registros contábeis, acompanho
a área técnica pelo afastamento da irregularidade, uma
vez que a diferença foi corrigida, conforme análise constante do tópico 2.1.2 da Conclusiva, que passa a integrar
a Fundamentação do presente Voto, nos termos transcritos:
“2.1.2. Divergência entre o inventário de bens móveis e
os registros contábeis (Relatório Técnico Contábil – RTC
00990/2017-3, item 3.2.2.2).
Base Legal: Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37, caput c/c art. 94 a 96 da Lei 4320/64.
Dos fatos
Tabela 01: Saldos patrimoniais em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em al- 3.243.132,98
moxarifado –
bens consumo
Bens móveis
4.618.658,46
Bens imóveis
Bens intangíveis

Inventário

Diferença

3.117.354,87

125.778,11

4.563.257,10
-

55.401,36
-

Fonte: [Processo TC 5455/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016]

Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu o
Parecer n. 3183/2018, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhando integralmente a
manifestação técnica.

De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC
00990/2017-3, tendo por base esta tabela, apurou-se pelo arquivo digitalizado “INVMOV” que o inventário de bens móveis havia apresentado saldo de R$
4.563.257,10, entretanto a contabilidade havia registrado R$ 4.618.658,46 de tal forma que a contabilidade teria registrado diferença a maior de R$ 55.401,36.

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Segundo o analista do RTC, o gestor teria alegado que
www.tce.es.gov.br

a diferença de R$ 55.401,36 se referia à movimentação
de bens móveis no SIGEFES e que não teria sido lançado no relatório físico em 2016, mas que seriam inseridos no relatório físico com lançamento no SIGA/2017.
Não obstante tais justiﬁcativas, ainda assim entendeu-se
por sugerir que o gestor fosse citado para que fornecesse os documentos que comprovassem os acertos realizados, supostamente em 2017, de modos que a divergência fosse sanada.
(...)
Da análise das justiﬁcativas
De acordo com a nossa análise, foram apensados aos autos o arquivo contendo as informações necessárias aos
ajustes entre o inventário físico e o contábil, conforme ﬁgura 1 ao ﬁnal desta peça. Portanto, opinamos pela REGULARIDADE.”
Quanto ao item 3.2.2.1 – Divergência entre inventário de bens em almoxarifado e registros contábeis, renumerado como tópico 2.1.1 da Conclusiva, também
acompanho a área técnica pela manutenção da irregularidade.
De acordo com o Relatório Contábil, os arquivos referentes ao Inventário de Almoxarifado, intitulados INVALMO,
RESAMC e TERALM, apresentaram divergências com os
registros contábeis patrimoniais, conforme a Tabela 01,
abaixo reproduzida:
Tabela 01: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em al- 3.243.132,98
moxarifado –
bens consumo
Bens móveis
4.618.658,46

Inventário

Diferença

3.117.354,87

125.778,11

4.563.257,10

55.401,36

Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Bens imóveis
Bens intangíveis

-

-

-

Fonte: [Processo TC 5455/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016]
Segue a transcrição do Relatório Técnico:
“3.2.2.1 DIVERGENCIA ENTRE INVENTÁRIO DE BENS EM
ALMOXARIFADO E REGISTROS CONTÁBEIS.
Base legal: CRFB, art. 37, caput c/c art. 94 a 96 da Lei
4320/64.
O inventário de bens em almoxarifado, arquivo invalmo,
apresentou um valor de R$3.117.354,87 e a contabilidade registrou R$3.243.132,98, incorrendo, assim, em uma
diferença a maior na contabilidade de R$125.778,11. Tabela 1.
Por outro lado, o arquivo resamc(resumo de inventário
bens consumo) e arquivo teralm( termo circunstanciado de almoxarifado) apresentaram um diferença física e
contábil ainda maior – R$1.612.341,07, considerando como valor inventariado, o montante de R$4.855.474,05.
O gestor deverá ser citado para que esclareça o motivo da incompatibilidade de informação ocorrida entre os
arquivos invalmo vs resamc e teralm, que deveriam conter saldos ﬁnais de inventário iguais, bem como, esclarecer, se a divergência entre inventário e contabilidade
é R$125.778,11, apresentado conforme inventário – arquivo invalmo ou, R$1.612.341,07, apresentado conforme resumo de inventário – arquivo resamc e termo circunstanciado – arquivo teralm.”
A Defesa alegou que a inconsistência foi regularizada em
2018, por meio das Notas Patrimoniais 2018NP00102,
2018NP00103 e 2018NP00104, segundo demonstrado

no arquivo RESAMC.
Na Conclusiva, a área técnica rejeitou as justiﬁcativas,
pois apenas parte da divergência foi corrigida, destacando que o saldo do Inventário de Almoxarifado e o registro contábil permaneceram diferentes.
Observo que, sob o aspecto contábil, não houve diferença entre os saldos inscritos no Balanço Patrimonial e no
Balancete de Veriﬁcação. Também não houve disparidade entre os registros contábeis e o Demonstrativo Analítico de Entradas e Saídas do Almoxarifado, conforme indicado na tabela seguinte:
Tabela 1
Saldo/2015 (BALPATN e BALVER)¹
Entradas/2016 (DEMAMC)²
Saídas/2016 (DEMAMC)
Diferença / Saídas - Entradas/2016 (DEMAMC)
Saldo/2015 + Diferença/2016
Saldo/2016 (BALPATN e BALVER)

4.887.027,11
9.191.224,07
10.835.118,20
-1.643.894,13
3.243.132,98
3.243.132,98

BALPATN = Balanço Patrimonial; BALVER = Balancete de
Veriﬁcação
DEMAMC = Demonstrativo Analítico de Entradas e Saídas do Almoxarifado
No entanto, os demais arquivos de controle físico do Almoxarifado, quais sejam, o Inventário de Bens, o Termo
Circunstanciado e o Resumo do Inventário, indicaram
saldos diferentes entre si e entre o registro contábil, conforme evidenciado na tabela abaixo:
Tabela 2
Saldo do Almoxarifado/2016
Saldo contábil (BALPATN e
3.243.132,98
BALVER)¹
Inventário de Bens em Almo3.117.354,87
xarifado (INVALMO)
www.tce.es.gov.br

Termo Circunstanciado (TERALMO)
Resumo do Inventário (RESAMC)
Diferença entre Saldo contábil
e Inventário/INVALMO
Diferença entre Saldo contábil
e TERALMO/RESAMC
Diferença entre Inventário/INVALMO e TERALMO/RESAMC

4.855.474,05
4.855.474,05
125.778,11
-1.612.341,07
-1.738.119,18

Balanço Patrimonial (BALPATN) e Balancete de Veriﬁcação (BALVER).
O registro contábil foi superior ao Inventário em R$
125.778,11, sendo, entretanto, inferior aos montantes
indicados no Termo Circunstanciado e no Resumo do Inventário em R$ 1.612.341,07. Por sua vez, o Inventário
foi inferior ao Termo e ao Resumo em R$ 1.738.119,18.
No arquivo denominado Resumo do Inventário do Almoxarifado (RESAMC), o jurisdicionado explica que a
diferença de R$ 1.612.341,07 teria sido regularizada
em 2017, com a baixa contábil dos valores, por meio
das Notas Patrimoniais 2017NP00140, 2017NP00142 e
2017NP00143, que não constam dos autos.
A área técnica esclareceu que tais lançamentos corrigiram apenas parte da divergência, no montante de R$
764.928,53, permanecendo uma discrepância de R$
847.412,54 entre o registro contábil e o controle físico.
Por sua vez, o Resumo do Inventário (RESAMC) encaminhado pela Defesa continuou a evidenciar uma divergência entre o controle físico e o registro contábil, sendo este último superior em R$ 8.806.145,47.
Segundo a Defesa, a diferença foi regularizada em
2018, por meio das Notas Patrimoniais 2018NP00102,
2018NP00103 e 2018NP00104, cujas cópias foram junSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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tadas aos autos.
Entretanto, conforme relatado pela área técnica, as disparidades entre o registro contábil e o controle físico
permaneceram, quanto ao Saldo Anterior do Inventário
e quanto ao Saldo Contábil Atual.
Além disso, observo que as Notas Patrimoniais trazidas
pela Defesa foram capazes de regularizar apenas parte da diferença, restando um montante a sanear de R$
156.868,58.
Basicamente, a área técnica apurou duas divergências,
que deveriam ser esclarecidas pelos gestores, a saber:
a) Saldo contábil diferente do saldo físico do Almoxarifado, constante do Inventário Anual (INVALMO), do Resumo de Inventário (RESAMC) e do Termo Circunstanciado
da Comissão Inventariante (TERALM);
b) Discrepância entre o saldo físico do Inventário Anual
(INVALMO) e os saldos físicos indicados no Resumo de
Inventário (RESAMC) e no Termo Circunstanciado da Comissão Inventariante (TERALM).

Saldo Contábil do Almoxarifado/2016 - Balanço Patrimonial
Saldo Contábil do Almoxarifado/2016 - Resumo do Inventário
Saldo Contábil do Almoxarifado/2017 - Balanço Patrimonial
Saldo Contábil do Almoxarifado/2017 - Resumo do Inventário
Saldo Físico do Almoxarifado/2016 - Inventário
Saldo Físico do Almoxarifado/2016 - Resumo do Inventário
Saldo Físico do Almoxarifado/2016 - Termo Circunstanciado
Saldo Físico do Almoxarifado/2017 - Inventário
Saldo Físico do Almoxarifado/2017 - Resumo do Inventário
Saldo Físico do Almoxarifado/2017 - Termo Circunstanciado

3.243.132,98
3.243.132,98

3.243.132,98
3.243.132,98

-

12.805.664,84
13.094.298,67

3.117.354,87
4.855.474,05
4.855.474,05

4.262.718,32
-

-

4.298.429,69
4.288.153,20
4.288.153,20

Sendo assim, os documentos apresentados pela Defesa e as peças constantes da Prestação de Contas Anual/2017 não foram suﬁcientes para justiﬁcar os fatos ou

A falta de saneamento das divergências pode ser conﬁr-

corrigir as inconsistências.

mada no Resumo do Inventário encaminhado pela De-

Destaco, ainda, que, para os jurisdicionados estaduais, a

fesa, também constante do processo n. 4826/2018, que

Instrução Normativa TC n. 36/2016 determinou a obri-

cuida das Contas Anuais do exercício de 2017, conforme
a tabela abaixo:
Tabela 3

gatoriedade imediata dos registros contábeis relativos
ao “reconhecimento, mensuração e evidenciação dos
estoques”, tal como descrito no item 18 do Anexo Úni-

PCA/2016

PCA/2017

co da norma.
www.tce.es.gov.br

Considerando que as justiﬁcativas não foram suﬁcientes para afastar a irregularidade, adoto a análise do item
2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva n. 2425/2018,
que passa a integrar a Fundamentação do presente Voto, conforme transcrito:
“2.1.1. Divergência entre o inventário de bens em almoxarifado e os registros contábeis (Relatório Técnico Contábil – RTC 00990/2017-3, item 3.2.2.1).
Base Legal: Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37, caput c/c art. 94 a 96 da Lei 4320/64.
(...)
Da análise das justiﬁcativas
De acordo com a nossa análise, vimos pelo Termo Circunstanciado dos Bens em Almoxarifado apenso à PCA
declaração de que em 31/12/2016 o inventário contava com o montante de R$ 4.855.474,05 e que os registros contábeis pertinentes acumulavam R$ 3.243.132,98
em 31/12/2016 onde havia mesmo a divergência de R$
1.612,341,07 questionada pelo RTC, tendo em vista que
o analista teria feito consulta ao Resumo de Inventário
Bens Consumo e o Termo Circunstanciado de Almoxarifado (arquivos digitalizados RESAMC e TERALM respectivos) para se chegar a essa conclusão. De acordo com
o termo circunstanciado antes referido, esta divergência
teria sido regularizada no exercício de 2017 pelos lançamentos 2017NP00140, 2017NP00142 e 2017NP00143,
conforme foi declarado.
É relevante destacarmos que tais lançamentos, os
quais estão demonstrados nas tabelas seguintes, regularizariam apenas R$ 764.928,53 como acréscimos
no saldo contábil porque, dentre os lançamentos R$
173.643,64 foram lançados como despesas (conta contá-

Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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bil 331110900 - MATERIAL FARMACOLOGICO). Assim, ao
invés de regularizar R$ 938.572,17 teria sido regularizado apenas R$ 764.928,53.
Tabela - Contabilização do lançamento “2017NP00140”
de R$ 316.885,51.
Tabela - Contabilização do lançamento “2017NP00142”
de R$ 621.686,65.
Tabela - Contabilização do lançamento “2017NP00143”
de R$ 0,01.
Embora não fosse datado, presume-se que o arquivo RESAMC encaminhado como anexo na defesa foi produzido em 2017, o qual, presumidamente, corrigiria as impropriedades patrimoniais de 2016 e de 2017. O arquivo
também contém informações de haveria previsão de regularizar impropriedades do ano de 2017 em 2018, conforme os lançamentos 2018NP00102; 2018NP00103 e
2018NP00104 lá demonstrados. Analisando o arquivo
RESAMC vimos que o saldo anterior (coluna Valores do
Inventário FÍSICO) está incompatível com as informações
prestadas no Termo Circunstanciado dos Bens em Almoxarifado, visto que em 31/12/2016 o saldo do inventário teria sido R$ 4.855.474,05, mas o RESAMC demonstrou R$ 4.262.718,32. Portanto, os saldos ﬁnais inventariados em 2016 estariam divergentes em R$ 592.755,73
(R$ 4.855.474,05 - R$ 4.262.718,32). Com relação ao saldo contábil do RESAMC, em confronto com o Termo Circunstanciado dos Bens em Almoxarifado c/c o Balancete
de Veriﬁcação, estes estavam compatíveis por representarem os mesmos saldos de R$ 3.243.132,98.
Importa também apontar que, sendo o resumo do inventario do almoxarifado - material de consumo trazido aos
autos por meio do arquivo RESAMC com efeito de de-

monstrar as variações patrimoniais possíveis de ajustes
para o exercício de 2018, cujo período de apuração tivesse sido até o exercício de 2017, temos a apontar que
houve também divergência no saldo ﬁnal. Explica-se:
o RESAMC demonstra saldo ﬁnal de R$ 13.094.298,67,
entretanto, os registros contábeis pertinentes da conta contábil “115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)” demonstraram que o saldo teria sido R$ 12.805.664,84 divergindo, dessa forma, R$
288.633,83 (R$ 13.094.298,67 - R$ 12.805.664,84).
Se levarmos em conta que o saldo contábil ﬁnal do RESAMC (R$ 13.094.298,67) diverge do saldo contábil ﬁnal
registrado na conta 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL - R$ 12.805.664,84) e, se
levarmos em conta também que o saldo inicial do inventário físico do RESAMC (R$ 4.262.718,32) tivesse sido esse mesmo, mas sendo declarado como R$ 3.243.132,98
pelo Termo Circunstanciado dos Bens em Almoxarifado,
entendemos que a divergência não seria exatamente R$
8.806.145,47 conforme aponta o RESAMC.
De acordo com os registros contábeis das operações do
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do
Espírito Santo – SIGEFES, a conta contábil 115610100 registra os valores dos materiais de consumo adquiridos
e estocados em almoxarifados, destinados a atender ao
consumo interno da unidade. Ao longo de décadas o Estado do Espírito Santo expediu normas que visassem o
controle dos bens patrimoniais. Daí foram normatizados o Decreto 4.258-N, de 14 de Abril de 1998, D.O.E.
15/04/1998, p.02, que aprovou normas que disciplinaram procedimentos do Sistema de Administração de Material nos Órgãos da Administração Direta; o Decreto nº
1.110-R de 12 de dezembro de 2002, DOE 13/12/2002,
www.tce.es.gov.br

que aprovou normas do Sistema de Administração Patrimonial do Estado, regulamentando a Lei 2.583 de 12 de
Março de 1971; a Lei 9.372 (D.O. de 28/12/2009) e suas
alterações, que autorizou o Poder Executivo, por meio
dos órgãos e entidades competentes, a regularizar as inconsistências dos saldos dos inventários físicos dos bens
patrimoniais permanentes e dos registros contábeis correspondentes, visando à implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, entretanto, conforme apresentamos nesta peça, os registros contábeis
e o controle físico sobre tais bens continuaram inconsistentes. Diante desses fatos, opinamos pela IRREGULARIDADE.”
Apesar de manter a irregularidade, observo que não há
indício de dano ao erário, tratando-se de infração de natureza contábil, que poderá ser corrigida no próximo
exercício, razão pela qual entendo que o fato é passível
de Ressalva com Determinação.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II,
e 86 da Lei Complementar n. 621/2012, divergindo, em
parte, da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1.ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, 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 pela REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação
de Contas Anual do HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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FARIAS, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores ROSANI DE MORAES CAIADO e
ENRIELTON CHAVES, dando-lhes quitação;
1.2 pela DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual gestor, para que, na próxima prestação de contas anual, realize
os ajustes contábeis necessários, quanto às divergências
encontradas nos saldos dos Bens em Almoxarifado;

ACÓRDÃO TC- 1056/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05502/2017-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

1.3 pelo ARQUIVAMENTO, após o trânsito em julgado.

Responsável: ROMEU SCHEIBE NETO

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR –
QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHERIO 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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

A EXA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor ROMEU SCHEIBE NETO.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00938/2017-8, da
Instrução Técnica Inicial n.º 01543/2017-1 e da Decisão
Monocrática n.º 01945/2017-1, o gestor foi citado para
esclarecer sobre os indícios de irregularidade constantes
dos itens 3.2.2.1, 3.3.1, 3.4.1.1 e 3.4.2.1 da análise contábil, quais sejam:

extraídos da folha de pagamento;
3.4.2.1. Não comprovação de R$ 66.570,44 relativas às
consignações previdenciárias a recolher para o Regime
Geral de Previdência Social.
Regulamente citado, o responsável apresentou suas justiﬁcativas (Defesa n.º 00509/2018-9) e documentação
de apoio.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02282/2018-1, manifestou-se pelo afastamento
das irregularidades e, por consequência, pelo julgamento pela regularidade da prestação de contas anual.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, conforme Parecer n.º 03446/2018-2, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, opinando pelo julgamento pela regularidade da prestação
de contas.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão técnica e ministerial acerca da
regularidade das contas. Adoto, como razões de decidir,
os fundamentos ora citados da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02282/2018-1:
2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

3.2.2.1. Ausência de comprovação de R$ 9.047.434,34
dos bens imóveis no ativo imobilizado;

2.1 Ausência de comprovação de R$ 9.047.434,34 dos
bens imóveis no Ativo Imobilizado. (Item 3.2.2.1 do RTC)

3.3.1. Ausência de parecer conclusivo e da segregação
de funções na elaboração do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno;

Base legal: Lei 4.320/64, 85, 89, 100, 104 e 105; Decreto
Estadual 3.126-R/2012.

3.4.1.1. Divergência de R$ 6.768,406,95 entre o total dos
encargos previdenciários empenhados para o Regime
Próprio de Previdência Social comparado com os dados

De acordo com a nossa análise, referente aos imóveis, ao
ser comparada com o inventário Analítico de Bens Imóveis apenso aos autos vimos que o DETRAN inventariou

www.tce.es.gov.br

Segundo o relatório técnico,
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R$ 9.047.434,34 em bens de propriedade do Estado do
Espírito Santo fazendo seu controle em contas contábeis
de compensação.
Se considerarmos que tais registros contábeis sejam
classiﬁcados como contas de compensação, entende-se
que não inﬂuenciarão ou alterarão os registros patrimoniais e vice-versa, entretanto, atos poderão vir a afetar
o patrimônio (NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis).
Quer dizer, de acordo com o Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público - MCASP, quando se referiu ao
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, além
de ser uma ferramenta para a consolidação das contas
nacionais e instrumento para a adoção das normas internacionais de contabilidade, permitiu algumas inovações. No caso, do ponto de vista da segregação das informações orçamentárias e patrimoniais, as contas contábeis são classiﬁcadas segundo a natureza das informações que evidenciam: orçamentária (Registros contábeis
nas classes 5 e 6), patrimonial (Registros contábeis nas
classes 1 a 4) e de controle (Registros contábeis nas classes 7 e 8)
O registro e a evidenciação da composição patrimonial
do ente público devem ser atendidos aos princípios e
às normas contábeis voltadas para o reconhecimento,
mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de
suas variações patrimoniais sendo o Balanço Patrimonial
(BP) e a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
que representam os principais instrumentos para reﬂetir esse aspecto.
Retomando à análise dos fatos, o Decreto Estadual
3.126-R/2012 que dispõe sobre a estruturação, organização e administração da Gestão Patrimonial Imobiliária
do Estado do Espírito Santo no âmbito da Administração

Direta e Indireta, normatizou pelo art. 44 que a disponibilização de uso de bem imóvel público se dará por: autorização de uso; permissão de uso; cessão de uso; concessão de uso e concessão de direito real de uso. Este
artigo não é exaustivo, visto que os imóveis poderão ser
alienados nas situações previstas no art. 74.
Fato que devemos acrescentar é que o DETRAN trouxe o
inventário contendo vários imóveis (terrenos e edifícios
de montante R$ 9.047.434,34 – Vide Tabela 6 ao ﬁnal
desta peça) de propriedades do Estado do Espírito Santo, contudo, não informou qual foi o instrumento que teria viabilizado a utilização dos imóveis, conforme reza o
inciso II, artigo 157, do Decreto Estadual 3.126-R/2012,
verbis:
Art. 157. A elaboração dos inventários é de exclusiva responsabilidade do Órgão responsável pelo uso dos imóveis e deverá ser providenciada anualmente, ou quando
solicitado, constando o seguinte:
I. Os imóveis utilizados pelo Órgão ou Entidade pertencentes ao Estado e os pertencentes a terceiros;
II. Informações resumidas do instrumento que viabilizou
a utilização do imóvel e o prazo de vigência;
III. Características dos imóveis;
IV. Relatório das benfeitorias realizadas no imóvel.
Pelo fato de não constarem tais informações, ﬁcaram
prejudicadas as análises acerca da contabilização, ou
não, no Ativo Imobilizado do DETRAN, considerando que
esteja de posse dos imóveis. De acordo com a Resolução
CFC 1.121/08, o objetivo das demonstrações contábeis é
a de fornecer informações sobre a posição patrimonial e
ﬁnanceira, o desempenho e as mudanças na posição ﬁnanceira da entidade, que sejam úteis a um grande núwww.tce.es.gov.br

mero de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão econômica. Ademais, o artigo 153 do Decreto Estadual 3.126-R/2012 normatiza o seguinte:
Art. 153. Nos registros contábeis pertinentes aos bens
imóveis, deverão ser observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e as demais
normas emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Portanto, conforme reza a Resolução CFC 1.121/08, as
demonstrações contábeis também objetivam apresentar
os resultados da atuação da Administração na gestão da
entidade e sua capacitação na prestação de contas quanto aos recursos que lhe foram conﬁados. Assim, diante
dessas argumentações, SUGERIMOS que o gestor seja CITADO para apresentar justiﬁcativas pelas quais não registra os imóveis no Ativo Imobilizados do DETRAN, visto
que isto seja possível diante das situações previstas no
Decreto Estadual 3.126-R/2012 quanto às disponibilizações imobiliárias.
Da justiﬁcativa (item 73 – defesa/justiﬁcativa
00509/2018-9, constante do Sistema ETCEES).
Cumpre informar que os registros contábeis relativos aos
bens imóveis sob a responsabilidade do DETRAN/ES, de
titularidade do Estado do Espírito Santo, no montante de
R$ 9.047.434,34 (nove milhões quarenta e sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), foram contabilizados e registrados na Conta Contábil n° 797121800 - IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER
DO ÓRGÃO, em virtude de Manifestação Técnica constante do processo n° 64528383 às folhas 02/06 e 04/6,
emitida pelo Comitê de Patrimônio representado pela
SECONT, a saber:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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As ﬂs. 04 temos a “ Relação de todos os Imóveis sob responsabilidade do DETRAN/ES” com as possíveis contas
Contábeis a serem registradas ou incorporadas. Compulsando os autos veriﬁcamos que o grupo de contas “Imóveis de Terceiros em Nosso Poder” são de propriedade
do Governo do Estado e foram disponibilizados com documentos da SEGER.
Assim sugerimos que neste caso especíﬁco “Imóveis de
Terceiros em Nosso Poder” os bens sejam Registrados
na conta de Compensado do DETRAN (demonstrando os
bens daquele grupo), pois os mesmos “devem” estar registrados na SEGER como sendo utilizados por terceiros
e ainda não de propriedade do DETRAN/ES.
Em nosso entendimento o Órgão já identiﬁcou os possíveis acertos somente quanto ao fato de “Incorporar”
bens de Terceiros nas contas Patrimoniais somos contrários pois os bens não são de propriedade do DETRAN/
apesar da POSSE não foi feito transferência deﬁnitiva.
Tal orientação se deu em virtude do DETRAN/ES possuir
apenas a posse dos imóveis, e não a propriedade, uma
vez que não foi feita a transferência deﬁnitiva para o DETRAN/ES. Além disso, o saldo atual (10/05/2018) na referida conta contábil é de R$ 3.568.427,04 (três milhões
quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e vinte e
sete reais e quatro centavos), considerando a mudança
da sede do DETRAN/ES para imóvel próprio, que fora adquirido em 2010, sendo desincorporado o valor correspondente ao imóvel cedido pelo Estado.
Desta forma, muito embora os bens imóveis de terceiros em poder do DETRAN/ES estejam contribuindo para
a atividade ﬁm desta Autarquia, não foi realizada a transferência em deﬁnitivo do bem pelo Estado. Entretanto,
todos os bens imóveis estão sob efetivo controle analí-

tico desta Autarquia, no que tange ao controle contábil
e Patrimonial.
Da análise da justiﬁcativa
A defesa declara que o valor de R$ 9.047.434,34, não se
fazem ausentes de registro no Detran, estão registrados
em contas de controle por se tratarem de bens de propriedade do Estado. O Detran tem somente a posse.
Relatam também que em 2018, o valor dos bens controlados em contas de compensação soma o valor de R$
3.568.427,04, esta redução se deu em virtude de o Detran ter mudado para Sede própria, e desincorporação
do imóvel de propriedade do Estado.
Considerando que os bens imóveis utilizados pelo Detran são contabilizados pela SEGER, e que o Detran tem
somente a posse, entende-se que procede a argumentação da defesa no sentido de ter esses bens contabilizados em contas de controle, e não nas contas patrimoniais, uma vez que, além de não possuir a propriedade
dos bens poderiam incorrer em duplicidade de registro
(SEGER e DETRAN). Afastada a irregularidade.
2.2. Ausência de Parecer Conclusivo e segregações de
função na elaboração do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno. (Item 3.3.1 do RTC).
Base Legal: Art. 1º, art. 3º; art. 4º, § único, c/c o art. 5º
da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
Segundo o relatório técnico,
Mesmo não sendo conclusivo acerca do pronunciamento sobre o parecer das contas da unidade gestora, vimos
também que no Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno contém 3 (três) integrantes que, de acordo com o ANEXO V - Rol de Responsáveis exigido pewww.tce.es.gov.br

lo Parágrafo único, do artigo 43, da Lei Complementar
621/2012, detém as seguintes funções: Romeu Scheibe
Neto - Diretor Geral; Devair Teóﬁlo de Oliveira – Membro
da CPL e Lenir Vieira - Subgerente de Serv. e Patrimônio.
Vê-se, portanto, que os signatários do parecer conclusivo ocupam funções-chave na Unidade Gestora DETRAN.
Entendemos que não seja óbice a Unidade Central de
Controle Interno do Estado – UCCI, representada pela
Secretaria de Estado de Controle e Transparência, emitir os relatórios de controle interno das unidades gestoras estaduais em substituição à unidade executora do
controle. Entretanto, também entendemos que, caso haja tal UCCI no âmbito de cada Poder ou Órgão que envolve a administração pública direta e indireta, no parecer conclusivo deva ser elaborado observando o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das
operações.
Quanto à divisão de tarefas, orienta o Guia de Orientação para Implantação de Sistema de Controle Interno
na Administração Pública aprovado pela Resolução TC
227/2011, que as tarefas e responsabilidades essenciais
ligadas à autorização, tratamento, registro e revisão das
transações e fatos devem ser designadas a pessoas diferentes. Com o ﬁm de reduzir o risco de erros, desperdícios ou atos ilícitos, ou a probabilidade de que não sejam detectados estes tipos de problemas, é preciso evitar que todos os aspectos fundamentais de uma transação ou operação se concentrem nas mãos de uma única
pessoa ou seção.
Diante desses fatos, sugere-se CITAR o gestor responsável para justiﬁcar sobre a ausência de segregação de função dos responsáveis pela elaboração do Relatório e PaSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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recer Conclusivo do Controle Interno, bem como sua inconclusão.
Da justiﬁcativa (item 73 – defesa/justiﬁcativa
00509/2018-9, constante do Sistema ETCEES).
Alegações da defesa,
Antes de mais nada, imprescindível se faz destacar que
até o ano de 2017 o DETRAN/ES não contava com Unidade de Controle Interno permanente, sendo que, diante da premente necessidade de realização do referido
controle e apresentação do relatório a esta Corte, foi publicada Instrução de Serviço n. 136, de 12 de janeiro de
2017 (DIOES de 16 de janeiro de 2017) através da qual foi
constituída a Comissão para a elaboração do RELUCI referente ao Exercício 2016.
Nota-se, portanto, que ao tempo da criação da referida
Comissão o Exercício de 2016 já havia terminado, sendo
certo que a análise não pôde ser feita no decorrer do ano
de 2016. Desta feita, a Comissão analisou as contas pelo seu resultado, tomando como base amostras de processos já consolidado na sua base de dados, conforme
checklist disponibilizado pela SECONT, e não foi encontrada irregularidade que comprometesse os resultados
apresentados.
No que se refere à exigência de parecer conclusivo, cabe
registrar que a IN TC de n.0 34/2015 prevê como possibilidade de conclusão a opinião de que as demonstrações
representam “adequadamente”, “adequadamente com
ressalvas” ou “inadequadamente”. Entretanto, as normas de auditoria, inclusive as relativas a auditorias governamentais, estabelecem a possibilidade de relatório
com abstenção ou negativa de opinião, no qual proﬁssional de auditoria deixa de emitir uma opinião por não

ter obtido comprovação suﬁciente para fundamentá-la.
Quanto à elaboração do RELUCI seguindo estritamente a
estrutura deﬁnida no modelo da “Tabela 7” da referida
Instrução Normativa, cabe registrar que o mesmo prevê
capítulos que são de responsabilidade da UECI (capítulo “1. Procedimentos de controle adotados pelo controle interno” e “5. Parecer conclusivo”) e outros que são
de responsabilidade do Órgão Central de Controle Interno- OCCI (capítulos “2. Auditorias realizadas”, “3.1rregularidades constatadas” e “4. Proposições”), sendo inclusive motivo de reunião entre TCE e SECONT para separação dos relatórios.
Quanto à exigência de que o RELUCI adote o texto padrão apresentado no modelo da “Tabela 7” da referida
Instrução Normativa, cabe registrar que considerando
que as normas de auditoria, inclusive as relativas a auditorias governamentais, estabelecem que o relatório é
a comunicação formal dos resultados dos trabalhos da
equipe, sendo veículo de ﬁxação de responsabilidade do
proﬁssional pelo que ele examinou, constatou e informou, não se pode obrigar a utilização de texto padrão.
Nessa linha, veriﬁca-se do relatório apresentado que em
todos os itens analisados foram apresentadas conclusões, ainda que não utilizando as expressões acima mencionadas, senão vejamos:
“item 3 (...) Ressaltamos que as demonstrações contábeis retratam a conciliação bancária, e que estão evidenciando nos registros contábeis os saldos constantes dos
extratos bancários, de acordo com a melhor técnica contábil aplicado no setor público.”
“Item 5 (...) Tendo em vista o disposto no Decreto de Encerramento do exercício, declaramos que os demonstrawww.tce.es.gov.br

tivos da execução orçamentária, ﬁnanceiras, patrimonial
e contábil, abaixo relacionados, foram conferidos e estão
em conformidade com a legislação vigente, em especial
com a Lei n° 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade diante do que atestamos sua regularidade e conformidade.”
“Item 13- (...)Conforme relatório emitido pelo o setor de
almoxarifado geral da Autarquia, o inventário anual foi
realizado pela a comissão contendo o detalhamento (especiﬁcação e valor), considerando que conforme relatórios físicos x contábeis não houve divergências.
Quanto relatório de inventário anual de bens móveis foi
emitido pelo o setor de Patrimônio realizada pela à comissão o mesmo contém o detalhamento (especiﬁcação
e valor), considerando que conforme relatórios físicos x
contábeis não houve divergências.”
“Item 16- (...) Com base nas conferências das Demonstrações Contábeis em relação aos balanços e variações
extraídas do sistema SIGEFES (Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo- 2016), os somatórios das demonstrações contábeis estão conforme
abaixo estão corretos.”
Quanto à segregação de função de servidores, saliento
que naquela oportunidade a nomeação dos membros da
Comissão se baseou nas características de cada servidor
por sua lotação, visando acesso às informações para a
elaboração do RELUCI, sendo certo que este Diretor Geral nunca foi parte da referida comissão, conforme se veriﬁca do documento em anexo, tendo apenas sido cientiﬁcado do resultado dos trabalhos realizados pela Comissão.
Cumpre ressaltar que o servidor Devair Teóﬁlo de OliveiSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018

188

ATOS DA 1a CÂMARA

ra (apontado na decisão monocrátiva) era membro suplente da CPL, ou seja, somente atuava na ausência do
titular por motivos de férias. Quanto ao membro Lenir
Vieira, esta desempenhava as atividades de Subgerente de Serviços e Patrimônio e também não interferiu na
análise do resultado dos processos.
Sob o tema - segregação de função - vale registrar o entendimento ﬁxado pelo Tribunal de Contas da União TCU, constante do PARECER/CONSULTA TC- 018/2014:
Segregação de funções - princípio básico do sistema de
controle interno que consiste na separação de funções,
nomeadamente de autorização, aprovação, execução,
controle e contabilização das operações”.
De acordo com o entendimento ﬁrmado pelo C. TCU, a
exigência advinda do princípio da segregação de funções
é no sentido de que nenhum servidor participe ou controle todas as fases inerentes a uma despesa, ou seja, cada fase deve, preferencialmente, ser executada por pessoas independentes entre si, possibilitando a realização
de uma veriﬁcação cruzada.
A partir de tal deﬁnição adotada pelo C. TCU, o que materializa o descumprimento do princípio de segregação
de função não é simplesmente a localização ou o cargo
ocupado pelo servidor, mas a impossibilidade de realização pelos membros da Unidade Executora do Controle
Interno- UECI de atividades de controle relativas àquelas
de que tenha participado da execução.
Desta feita, não se vislumbra violação à segregação de
funções no presente caso, sendo certo que todos os
membros agiram com a necessária autonomia e independência que os trabalhos exigiam.
Ressalto ainda, que visando a adequação do Controle

Interno nos moldes propostos pela Resolução TCES n°
227/2011 foi instituída a Unidade Executora de Controle
Interno- UECI, través da publicação da Instrução de Serviços n° 183, de 18 de setembro de 2017, publicada no
DIOES dia 20 de setembro de 2017, a saber:
Art. 1°- Instituir, no âmbito do Departamento Estadual
de Trânsito do Espírito Santo/ES, a Unidade Executora de
Controle Interno (UECI), integrado ao Escritório de Processos Organizacionais (EPO DETRANIES) com o propósito de garantir maior eﬁcácia no cumprimento ao disposto nos incisos 111 e IV do Art. 3°, da Lei Complementar n.0 856/2017, bem como o previsto no Decreto n.0
4131-R de 18 de julho de 2017.
Como se vê estamos reorganizando legalmente as atribuições dos cargos lotados na Autarquia, permitindo assim uma maior integração e aproveitamento dos servidores.
Destaca-se ainda o trabalho preventivo, robusto de legalidade, austeridade e competência que vem sendo realizado pelo DETRAN/ES, em especial pelos membros da
UECI, que diariamente ﬁscalizam os contratos em vigência visando evitar equívocos durante o transcurso legal
dos mesmos.
Da análise da justiﬁcativa
As alegações apresentadas, indicando a possibilidade de
o Controle Interno se abster de emitir opinião acerca das
contas, com fundamento nas disposições da Resolução
CFC 820/1997 (Norma de Auditoria das Demonstrações
Contábeis NBC T 11) não merecem prosperar, visto que
tal norma foi revogada pela Resolução CFC 1203/2009,
e, atualmente, após convergência para as normas internacionais, a Resolução CFC Nº. 1.232/09, que aprovou

www.tce.es.gov.br

a NBC TA 705 – Modiﬁcações na Opinião do Auditor Independente, vigente em 2016, em seu item 25 estabeleceu que,
25. Quando o auditor se abstém de expressar uma opinião devido à impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suﬁciente, ele deve especiﬁcar no
parágrafo da opinião que:
(a) devido à relevância do(s) assunto(s) descrito(s) no parágrafo sobre a base para abstenção de opinião, o auditor não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar sua opinião de auditoria; e, consequentemente, o auditor não expressa opinião sobre as demonstrações contábeis. (g.n.)
Pode-se veriﬁcar que as normas de auditoria independente, trazidas pelo defendente, exigem uma manifestação expressa do auditor quanto à abstenção de opinião,
o que não se vê na conclusão do parecer de controle interno apresentado para os ﬁns desta PCA.
Por outro lado, observa-se que o estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos
3º, IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131R, de 18 de julho de 2017, (reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema de Controle Interno)
indicando a necessidade de implantação das Unidades
Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual
com o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei
Complementar nº 621/2012. É o que se extrai do artigo
1º do referido decreto, transcrito a seguir:
Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, exceto Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de ConSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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trole Interno - UECI, deﬁnida no inciso IX do art. 3º da Lei
Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a contar da data de publicação deste Decreto. (g.n)

tora de Controle Interno. Para efeito desta análise, tem-se como satisfatória a justiﬁcativa apresentada, sendo
assim, sugere-se que seja afastada a irregularidade.

O gestor responsável encaminhou, no arquivo RELUCI,
Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão de Controle Interno, emitido pela Unidade Executora de Controle Interno, com a seguinte conclusão:

2.3 Divergência de R$ 6.768.406,95 entre o total dos encargos previdenciários empenhados para o Regime Próprio de Previdência Social comparados com a folha de
pagamento. (Item 3.4.1.1 do RTC)

IV – CONCLUSÃO

Base legal: Art. 40 c/c o art. 42 da Lei Complementar
282/2004.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam a posição orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial no exercício ﬁnanceiro a que se refere.
A conclusão da Unidade Executora de Controle Interno, embora não esteja exatamente nos termos da IN 34,
quanto as denominações “adequadamente, adequadamente com ressalvas ou inadequadamente”, atende aos
ﬁns a que se propõe quando aﬁrma que as demonstrações contábeis representam a posição orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial do Órgão.
Quanto a segregação de função, o gestor relata que o Diretor, citado no relatório técnico contábil, nunca fez parte da comissão, apenas tomou ciência; o servidor Devanir Teóﬁlo de Oliveira era membro suplente da CPL, atuando somente nas férias do titular e a servidora Lenir
Vieira desempenhava atividades de Subgerente de Serviços de Patrimônio.
As justiﬁcativas e documentos apresentados, demonstram que a segregação de função nesse caso não se fazia
necessária, uma vez que os servidores envolvidos não foram responsáveis pela elaboração e execução de processos de despesas ou outros atos que em função do cargo,
pusesse em risco, a lisura do parecer da Unidade Execu-

Segundo relatório técnico,
De acordo com a análise do subitem “3.4.1” anterior, vimos, conforme o arquivo das informações orçamentárias, que havia registro de R$ 9.817.223,71 empenhados
para os encargos previdenciários patronais do Regime
Próprio de Previdência Social. Entretanto, as informações extraídas da folha de pagamento apontavam que o
montante seria de R$ 3.048.816,76 (R$ 1.830.161,62 do
Fundo Financeiro e R$ 1.218.655,14 do Fundo Previdenciário). Diante dessas argumentações, SUGERIMOS que
o gestor seja CITADO para apresentar justiﬁcativas com a
apresentação de documentos que entender necessários.
Da justiﬁcativa (item 73 – defesa/justiﬁcativa
00509/2018-9, constante do Sistema ETCEES).
No tocante à alegada divergência do valor de R$
6.768.406,95 (seis milhões setecentos e sessenta e oito
mil quatrocentos e seis reais e noventa e cinco centavos),
informamos que o valor empenhado de R$ 9.817.223,71
(nove milhões oitocentos e dezessete mil duzentos e vinte e três reais e setenta e um centavos) foi para cobrir as
despesas com os encargos previdenciários patronais do
regime próprio - RPPS. Desse montante, foram distribuídos da seguinte forma:
www.tce.es.gov.br

R$ 1.830.161,62 para cobrir despesas com o Fundo Previdenciário do Ativo Civil;
R$ 1.218.655,14 para cobrir despesas com o Fundo Financeiro do Ativo Civil, e
R$ 6.768.406,95 para cobertura do déﬁcit ﬁnanceiro do
RPPS, conforme dispõe a lei complementar n° 282/2004
no seu art. 42 caput.
Ressalta-se que o valor empenhado de R$ 6.768.406,95
(seis milhões setecentos e sessenta e oito mil quatrocentos e seis reais e noventa e cinco centavos) registrado sob o n° de empenho 2016NE00602, referente a cobertura do déﬁcit ﬁnanceiro, não está contemplado nos
relatórios FOLRPP - Referência: PR00598R, justiﬁcando
desta forma a referida diferença.
Da Análise da justiﬁcativa
O valor empenhado de R$6.768.406,95 e não constante
da folha de pagamento se refere a complementação de
contribuição previdenciária (aporte ﬁnanceiro), feito em
atendimento ao art.40, §1º, da Lei Estadual 282/2004,
sempre que as receitas de contribuições previdenciárias
forem insuﬁcientes para cobrir a folha de pagamento dos
aposentados, inativos e pensionistas.
Considerando que a divergência entre folha de pagamento e contabilidade, referente a contribuição previdenciária devida ao regime próprio, foi devidamente justiﬁcada, sugere-se que seja afastada a irregularidade.
2.4 não comprovação de R$ 66.570,44 relativas às consignações previdenciárias a recolher para o Regime Geral de Previdência Social. (Item 3.4.2.1 do RTC)
Base legal: art. 1º; art. 6, incisos I; art. 9º; art. 216, inciso
I, alínea a e § 5º do Decreto Federal 3.048/1999 c/c o art.
14, inciso I da Lei Federal 8.213/1991.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Segundo relatório técnico,
De acordo com a nossa análise, tomando por base as
consignações previdenciárias para o Regime Geral, cujas
informações foram retiradas do demonstrativo mensal
das consignações retidas dos servidores e efetivamente recolhidas no exercício e da folha de pagamento, vimos que, pela Tabela 04 restaria percentual de 2,36 a recolher, mas, de acordo com as notas do demonstrativo
mensal dos valores retidos dos servidores e efetivamente recolhidos no exercício de 2016, para justiﬁcar o saldo
zero, o DETRAN teria retido e recolhido todas as consignações previdenciárias.
Entretanto, visto que a conta contábil (218810102 –
INSS) ainda preserva o saldo a recolher de R$ 66.570,44,
SUGERE-SE que o gestor seja CITADO para apresentar documentos com justiﬁcativas que sejam necessárias para
os devidos esclarecimentos sobre a permanência deste
saldo na contabilidade.
Da justiﬁcativa (item 73 – defesa/justiﬁcativa
00509/2018-9, constante do Sistema ETCEES).
Alegações da defesa,
Em relação ao saldo contábil na conta 218810102- INSS
no valor de R$ 66.570,44 (sessenta e seis mil quinhentos
e setenta reais e quarenta e quatro centavos) refere-se
à retenção de INSS sobre prestação de serviços que engloba mão-de-obra equivalente a 11% (onze por cento)
destacado na nota ﬁscal. Ressalta-se, que a conta contábil citada segrega todas as retenções de INSS, sejam elas
de servidores ou de Prestadores de Serviços, em conformidade com o manual de contabilidade aplicada ao Setor Público.
Os registros em questão estão assim discriminados:

Assim, ressalto que a permanência do saldo de R$
66.570,44 (sessenta e seis mil quinhentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos) na conta contábil
218810102 - INSS - em 31/12/2016, se deu em virtude
de retenção de INSS sobre a prestação de serviços de
mão de obra, sendo que o recolhimento foi efetuado em
janeiro de 2017.

mentar Estadual 621/2012”.

Ratiﬁco ainda que não havia saldo de retenção de folha
de pagamento de servidores a recolher em 31/12/2016,
estando todas as retenções devidamente quitadas dentro do Exercício de 2016. Para tanto, anexamos a presente defesa, os respectivos comprovantes de pagamento.

Conselheira Substituta

Da análise da justiﬁcativa
O saldo de contribuição previdenciária a pagar no valor
de R$66.570,44, apresentada no balancete de veriﬁcação contábil, ﬁndo o exercício de 2016, se referia, conforme documentação apresentada pela defesa, à contribuição previdenciária retida sobre a “mão de obra de serviços de terceiros”. Este saldo foi integralmente recolhido
em janeiro de 2017, conforme se observou da consulta
ao SIGEFES/2017. Assim, sugere-se que seja afastada a
irregularidade.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor ROMEU SCHEIBE NETO, dando-lhe quitação;
1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

4. Especiﬁcação do quórum:

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

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

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas do
Sr. Romeu Scheibe Neto, no exercício das funções de ordenador de despesas d Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, na forma do artigo 84, I, da Lei Complewww.tce.es.gov.br

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHERIO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1057/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06023/2017-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de São
Gabriel da Palha
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: SELIA GOMES ROSA MARTINELLI, ELIANI
DOS SANTOS, POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS, LORIENE MANZOLI FERNANDES, AGNES NOGUEIRA COUTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade das senhoras SÉLIA GOMES ROSA MARTINELLI,
LORIENE MANZOLI FERNANDES, ELIANI DOS SANTOS
e AGNES NOGUEIRA COUTO, Secretárias Municipais de

Assistência Social, no períodos de 01/01 a 12/05/2016,
13/05 a 30/06/2016, 01/07 a 05/12/2016 e 06/12 a
31/12/2016, respectivamente.
Nos termos do Relatório Técnico n. 699/2017, da Instrução Técnica Inicial n. 1529/2017 e da Decisão Monocrática n. 2056/2017, as gestoras SÉLIA GOMES ROSA MARTINELLI e ELIANI DOS SANTOS foram citadas sobre o indício de irregularidade constante do item 3.2.2 da análise contábil, qual seja, “Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens”.
A senhora POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS, Secretária Municipal de Assistência Social em 2017, também foi
citada para justiﬁcar o atraso na remessa da Prestação
de Contas Anual.
Regulamente citadas, as responsáveis apresentaram suas justiﬁcativas, que foram analisadas no corpo da Instrução Técnica Conclusiva n. 2661/2018.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) considerou sanada a divergência contábil e
afastou o indício de irregularidade relativo ao atraso na
remessa da Prestação.
Sugeriu que as Contas Anuais das senhoras SÉLIA GOMES ROSA MARTINELLI e ELIANI DOS SANTOS sejam julgadas REGULARES e que não haja aplicação de penalidade à senhora POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS.
Segue a transcrição da parte ﬁnal da Conclusiva:
“3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.
www.tce.es.gov.br

Com relação a senhora Polyana Barcelos dos Santos Bragato, gestora responsável pelo encaminhamento da PCA
fora do prazo regimental, entende-se como razoáveis as
justiﬁcativas apresentadas. Desta forma, sugere-se que
não seja imputada a ela, penalidades (multa) pelo envio
daquela PCA em atraso.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas das
Senhora Eliani dos Santos e da Senhora Sélia Gomes
Martinelli, no exercício de funções de ordenadoras de
despesas da Fundo Municipal de Assistência Social de
São Gabriel da Palha, na forma do artigo 84, I, da Lei
Complementar Estadual 621/2012.”
Em seguida, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 3332/2018, da lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
No item 3.2.2 do Relatório Técnico (item 2.1 da Conclusiva), foi questionado que o Inventário de Bens Móveis indicou um saldo divergente, superior em R$ 11.387,70 ao
registrado no Balanço Patrimonial.
Após a análise da defesa, a área técnica observou que a
inconsistência resultou do cancelamento de Restos a Pagar Processados, no mesmo valor, registrado na contabilidade, mas não baixado no setor patrimonial, situação
que foi corrigida no Inventário de 2017.
No item 2.2 da Conclusiva, a área técnica afastou o indício de irregularidade quanto ao descumprimento do
prazo de envio da Prestação, sugerindo a não aplicação
de penalidade à responsável, uma vez que o atraso foi
de apenas 02 (dois) dias, sendo o prazo respeitado em
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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2018. Além disso, a atribuição local para a remessa das
Contas pertencia ao Departamento de Contabilidade e
não à própria Secretaria.
Considerando que não restaram irregularidades nos autos, acolho o entendimento constante da Instrução Técnica Conclusiva n. 2661/2018, cuja análise passa a integrar a Fundamentação do presente Voto, conforme
transcrito:
“2.1 Divergência entre saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens (Item
3.2.2 do RTC)
Base legal: Lei 6.404/76, art. 177; Lei 4.320/64, arts. 94
a 96
Segundo o relatório técnico,
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 14) Estoques, imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição
Bens Móveis

Balanço Patri- Inventário
monial
(b)
(a)
570.047,94
581.435,64

Diferença
(a-b)
-11.387,70

Fonte: Processo TC 06023/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
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 regis-

trados na contabilidade, motivo pelo qual se opina pela citação do gestor responsável para apresentação das
justiﬁcativas cabíveis. Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para apresentar as justiﬁcativas que julgar necessárias.
(...)
Da análise da justiﬁcativa
A diferença físico e contábil no valor de R$11.387,70 se
refere a cancelamento de restos a pagar processado junto ao Credor “lenovo tecnologia Brasil Ltda”. Considerando que os documentos apresentados comprovam o
cancelamento do empenho e do resto a pagar processado, considerando o relatório anual de inventário do exercício de 2017 não apresenta divergência quando comparado com os saldos contábeis, entende-se como sanada
a irregularidade.
2.2 não cumprimento de prazo de entrega de prestação
de contas (item 2 da ITI)
Base legal: art. 139 da Resolução TC 261/2013.
Segundo a Instrução Técnica Inicial,
Sugeriu citação da senhora Polyana Barcelos dos Santos
Bragato, gestora responsável pelo encaminhamento da
prestação de contas, uma vez que a PCA foi enviada fora
do prazo estabelecido pelo art. 139 do RITCEES.
(...)
Da Análise da justiﬁcativa
O atraso na entrega da prestação de contas foi de apenas
2 dias em relação ao que estabelece o art. 139 do Regimento Interno do TCEES.
Considerando, a justiﬁcativa do gestor referente ao atraso do envio da PCA 2016, considerando, também que a
www.tce.es.gov.br

prestação de contas do exercício subsequente ( 2017),
foi enviado no prazo regimental, sugere-se seja afastada
a irregularidade ou qualquer aplicação de multa decorrente do atraso do envio da PCA/2016.”
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA, referente ao exercício de 2016, sob
a responsabilidade das senhoras SÉLIA GOMES ROSA
MARTINELLI, LORIENE MANZOLI FERNANDES, ELIANI
DOS SANTOS e AGNES NOGUEIRA COUTO, dando-lhes
quitação;
1.2. AFASTAR o indício de irregularidade abordado no
item 2.2 da Conclusiva, sob a responsabilidade da senhora POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS;
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/08/2018 – 26ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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4.1 Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHERIO 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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1058/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06027/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal de São
Gabriel da Palha

ÇÃO - ARQUIVAR
A EXA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, na
qualidade de Prefeito Municipal.
Nos termos do Relatório Técnico n. 706/2017, da Instrução Técnica Inicial n. 1532/2017 e da Decisão Monocrática n. 1950/2017, o gestor foi citado sobre o indício de irregularidade constante do item 3.2.2 da análise contábil, qual seja, “Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens”.
Regulamente citado, o responsável apresentou suas justiﬁcativas, que foram analisadas no corpo da Instrução
Técnica Conclusiva n. 2781/2018.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) afastou o indício de irregularidade, pois a divergência foi esclarecida, motivo pelo qual sugeriu que
as Contas Anuais sejam julgadas REGULARES.
Segue a transcrição da parte ﬁnal da Conclusiva:
“3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Responsável: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB:12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)]

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores,
sob a responsabilidade do Sr. HENRIQUE ZANOTELLI DE
VARGAS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR – QUITA-

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na le-

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

www.tce.es.gov.br

gislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de Contas do Sr. HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012
c/c art.161, do Regimento Interno do TCEES, aprovado
pela Resolução 261/2013.”
Em seguida, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 3345/2018, da lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, acompanhando a área técnica.
Consta pedido de sustentação oral.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
No Relatório Técnico, foi questionado que o Inventário
de Bens em Estoque indicou o saldo de R$ 142.012,72,
montante não registrado na contabilidade do jurisdicionado.
Após a análise da defesa, a área técnica afastou o indício
de infração, pois o Estoque inventariado pertence à Prefeitura, tendo sido equivocadamente inserido nas Contas do Fundo Municipal.
Considerando que o indício de irregularidade foi afastado, acolho o entendimento constante da Instrução Técnica Conclusiva n. 2781/2018, cuja análise passa a integrar a Fundamentação do presente Voto, conforme
transcrito:
“2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens (item
3.2.2 do RTC)
Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
De acordo com a descrição do fato no Relatório Técnico
Contábil (RTC):
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 14 Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

Balanço Patri- Inventário
Diferença
monial
(b)
(a-b)
(a)
Estoques
0,00
142.012,72 -142.012,72
Bens Móveis
0,00
0,00
0,00
Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
Bens Intangí0,00
0,00
0,00
veis

Fonte: Processo TC 06027/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
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.
Após detectado o indício de irregularidade no RTC, o responsável foi citado a esclarecer o fato, tendo apresentado a sua justiﬁcativa e anexando documentos através da
peça complementar 9860/2018 inserido no sistema etcees.

(...)
Argumentou o responsável que a divergência foi um
equívoco ocorrido pela responsável que encaminha a
PCA, tendo sido anexado o inventário da Prefeitura municipal do município de São Gabriel da Palha, ao invés de
informar sobre inventário desta Unidade Gestora. A defesa anexou no processo o Balanço Patrimonial da Prefeitura de São Gabriel, onde está registrado o valor de
R$142.012,72 para bens em estoque, o mesmo valor registrado na tabela 14 deste processo.
Também, foi veriﬁcado o sistema cidades web, referente à PCA/2016 da Prefeitura Municipal de São Gabriel da
Palha, na qual pode se constatar o registro do valor de
R$142.012,72 no Balanço Patrimonial, conﬁrmando a
justiﬁcativa do responsável.
Diante da argumentação apresentada pelo responsável,
sugere-se o afastamento desta irregularidade.”
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SÃO GAwww.tce.es.gov.br

BRIEL DA PALHA, referente ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade do senhor HENRIQUE ZANOTELLI DE
VARGAS, dando-lhe quitação;
1.2 ARQUIVAR, 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
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHERIO 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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1059/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09346/2017-8
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CETURB-GV - Companhia de Transportes Urbanos da
Grande Vitória
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Representante: ARTEMIS NEGOCIOS EIRELI – EPP [NATASHA OLIVEIRA GOMES LIMA (OAB: 18396-ES)]
Responsável: ALEX MARIANO, NEILA JOELMA SCALSER
REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIENTIFICAR –
ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela empresa Artemis Negócios EIRELI-EPP., denunciando supostas irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico n.º
25/2017, da Companhia de Transportes Urbanos da
Grande Vitória – CETURB-GV, que tem como objeto a exploração dos espaços publicitários nos terminais urbanos de integração da Região Metropolitana da Grande
Vitória.
Sustentou o representante, em suma, a existência dos
seguintes indícios de irregularidade:
1. Ilegalidade da decisão tomada pela pregoeira, inabilitando a empresa por (i) deixar de apresentar comprovação do registro da empresa e do responsável técnico junto a entidade responsável pela ﬁscalização dos serviços;
(ii) deixar de apresentar projeto de implantação de mídias; e (iii) deixar de apresentar cópia da declaração de
informação econômico-ﬁscais de pessoa jurídica e respectivo recibo de entrega;
2. Não aplicação do dispositivo previsto no art. 48 da Lei

8.666/9.
Requereu a concessão de medida cautelar para suspender a decisão que a inabilitou, para, ao ﬁnal, anular a inabilitação.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalização do Estado – SecexEstado, na Manifestação Técnica n.º 01726/2017-1, opinou pelo conhecimento da representação, indeferimento da tutela cautelar e submissão do feito ao rito ordinário, proposta que
foi acolhida pela Primeira Câmara, conforme Decisão n.º
01150/2018-7.
Ato contínuo, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02364/2018-6, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE opinou pela improcedência e consequente arquivamento da representação,
por entender devidamente atestada a inexistência de irregularidades.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, por meio do Parecer n.º 03230/2018-6, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, opinando pela improcedência e arquivamento da representação.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da improcedência e arquivamento da representação. Adoto como razões de decidir
os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02364/2018-6, abaixo transcritos:
3. DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES
- Petição inicial
www.tce.es.gov.br

A Representante, em sua petição inicial (doc. 2), alegou,
em síntese, que:
i) foi injustamente inabilitada pela Pregoeira após apresentar o melhor lance no Pregão Eletrônico 25/2017 da
Ceturb-GV sob o argumento de que (a) não atendeu às
exigências previstas nas alíneas “b” e “c” o item 1.3 do
Anexo IX do Edital, referentes à qualiﬁcação técnica, pois
deixou de apresentar a comprovação de registro da empresa e responsável técnico junto a entidade proﬁssional
e o projeto de implantação das mídias, de acordo com os
tipos e espaços disponibilizados, e (b) descumpriu a alínea “b”, item 3.2 do Anexo IX do Edital, referente a Comprovação da Condição de Micro Empresa, pois não apresentou cópia da Declaração de Informação Económico-Fiscais de Pessoa Jurídica-DIPJ e respectivo recibo de entrega; ii) apresentou recurso administrativo tempestivamente, mas este não obteve provimento; iii) em razão
de sua inabilitação, a licitação foi considerada fracassada, uma vez que foi a única empresa apresentar proposta comercial; iv) não procede sua inabilitação por não
ter apresentado comprovação da inscrição da empresa e
do responsável técnico na entidade de ﬁscalização proﬁssional, uma vez que inexiste entidade incumbida regimentalmente ou estatutariamente de exercer a ﬁscalização e regulamentação do exercício proﬁssional dos
proﬁssionais de comunicação, propaganda ou marketing e o subitem 1.3 do Anexo IX do Edital exigiu proﬁssional com curso superior em comunicação, propaganda ou marketing para a execução dos serviços objeto do
pregão; v) também improcede sua inabilitação sob argumento de ter deixado de apresentar projeto de implantação de mídias, uma vez que a representante, em defesa administrativa, alegou, em suma, que as mídias seSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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riam implantadas de acordo com os tipos e os espaços
disponibilizados pela Ceturb-GV, conforme Anexo II e III
do Edital, sendo que a forma e condições da prestação
dos serviços já estão devidamente explicitadas no referidos Anexos do Edital, em especial no Termo de Referência, na especiﬁcação dos tipos de mídia, na delimitação dos espaços para veiculação, na minuta do Termo de
Permissão de uso, bem como nos demais Anexos, partes
integrantes daquele instrumento; vi) segundo os referidos anexos e documentos integrantes do Edital do Pregão Eletrônico 25/2017, serão exploradas mídias nos formatos outdoors, front light simples e duplo, painéis, balcões, quiosques, castelos d’água, painéis de vídeo e telas, planfetagem e wi-ﬁ gratuito com propaganda, sendo, óbvio, portanto, que uma vez que a própria Ceturb-GV já delimitou os espaços e localização das mídias em
cada terminal, conforme Anexos I e II ao Edital, será este
o projeto de implantação a ser seguido e, em caso de alteração, solicitaremos análise da Ceturb-GV, não havendo possibilidade de outro projeto ser apresentado a não
ser o da própria Ceturb-GV, chegando a beirar o irracional querer que se copie o mesmo projeto apresentado
e deﬁnido pela própria Ceturb-GV; vii) improcede, também, sua inabilitação por não ter apresentado a DIPJ e
respectivo recibo de entrega, pois não concorreu na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; viii) a decisão da pregoeira não foi razoável, sendo
que lhe era possível, inclusive, aplicar subsidiariamente
à Lei 10.520/02 a regra prevista no § 3º do artigo 48 da
Lei 8.666/93, pois a licitação foi fracassada, privilegiando
a celeridade e economia processuais.
Ao ﬁnal, a Representante pleiteou a concessão de cautelar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão

de sua inabilitação e a suspensão do pregão até decisão
ﬁnal de mérito no presente processo; e, no mérito, requereu a anulação da decisão de sua inabilitação, de forma a ser habilitada para as próximas etapas do procedimento licitatório.
- Resposta ao recurso administrativo
Em resposta ao recurso administrativo apresentado pela
Representante (doc. 4), a Sra. Pregoeira argumentou, ipsis litteris, o seguinte:
I-Deixar de apresentar comprovação do registro da empresa e do responsável técnico junto a entidade responsável pela ﬁscalização dos serviços:
(...)
Tendo a recorrente informado não existir Conselho Responsável para exercer regimentalmente ou estatutariamente a ﬁscalização e regulamentação da atividade de
publicidade, deveria, como prevê o Edital, ter apresentado a Declaração exigida na alínea “b.1”, juntamente com
a documentação de habilitação e ao fazer nesta etapa
do processo (fase de recurso) o faz extemporaneamente.
(...)
II - Deixar de apresentar projeto de implantação das mídias:
Em concordância com a análise realizada pelo membro
da Comissão que elaborou o Termo de Referência para
o objeto deste pregão, o edital delimitou os espaços disponíveis para serem explorados com publicidade, bem
como os tipos de mídia permitidos, não eximindo a empresa vencedora de que apresentasse o projeto de implantação especiﬁcando as mídias que seriam utilizadas,
de acordo com os espaços disponíveis, especiﬁcando os
equipamentos a serem utilizados, e como se dará sua imwww.tce.es.gov.br

plantação, as adequações que serão necessárias para a
implantação das mídias e seus desdobramentos, tais como a utilização de alguma que necessite de engenheiro responsável para sua execução, etc., prevendo ainda
a possibilidade de terceirizar a instalação e manutenção
dos equipamentos, conforme consta no edital, nas alíneas “c” e “d”, do item 1,3, ANEXO IX:
(...)
III - Deixar de apresentar cópia da declaração de informação econômico-ﬁscais de pessoa jurídica e respectivo recibo de entrega.
Ao apresentar, junto com os documentos de Habilitação,
a Declaração de Enquadramento como ME/EPP, Anexo XI
do Edital, entendemos que a licitante invocou a condição
empresa de pequeno porte, devendo assim proceder a
apresentação de toda documentação exigida no subitem
3.2 do Anexo IX do Edital, transcrita abaixo:
(...)
6. DA DECISÃO
Diante do exposto julgamos pela IMPROCEDÊNCIA do
presente recurso, de maneira a manter a decisão da Pregoeira, que comunicou a INABILITAÇÃO da empresa Artemis Negócios Eirelli EPP.
- Análise técnica
Inicialmente, cumpre destacar que somente serão analisados nesta manifestação técnica os indícios de irregularidades apontados pela Representante.
Esclarecido isto, veriﬁca-se que matéria aqui tratada versa sobre a decisão de habilitação/inabilitação da licitante, que, no caso dos pregões, é também disciplinada pelos artigos 3º e 41 da Lei 8.666/93 (trazendo este últiSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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mo artigo, em seu texto, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório), em razão da aplicação subsidiária da Lei de Licitações, preconizada pelo artigo 9º da Lei
10.520/2002.
Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório não implica em
imprimir às decisões do certame um rigorismo exacerbado, de forma a apegar-se cegamente à formalidade em
prejuízo da razoabilidade e do bom senso, como já ensinou o STF:
4223 - Contratação pública – Edital – Necessidade de
interpretação – Princípio da vinculação – Caráter relativo – STF
Se de fato o edital é a ‘lei interna’ da licitação, deve-se
abordá-lo frente ao caso concreto tal qual toda norma
emanada do Poder Legislativo, interpretando-o à luz do
bom senso e da razoabilidade, a ﬁm de que seja alcançado seu objetivo, nunca se esgotando na literalidade
de suas prescrições. Assim, a vinculação ao instrumento editalício deve ser entendida sempre de forma a assegurar o atendimento do interesse público, repudiando-se que se sobreponham formalismos desarrazoados.
Não fosse dessa forma, não seriam admitidos nem mesmo os vícios sanáveis, os quais, em algum ponto, sempre traduzem infringência a alguma diretriz estabelecida
pelo instrumento editalício. (STF, ROMS nº 23.714-1/DF,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 13.10.2000)
Dito isto, entende-se que a inabilitação da Representante pela falta de apresentação da DIPJ e pela falta de apresentação de uma simples declaração de inexistência de
ente de ﬁscalização da proﬁssão de publicitário, não foi
razoável e representou um exacerbado rigorismo formal
de parte da Sra. Pregoeira.

Isto porque, em relação à DIPJ, a decisão da Sra. Pregoeira, além de não ter sido razoável, ainda descumpriu o
que disciplinava o próprio edital do certame, haja vista
que a Representante foi a única empresa a apresentar
proposta comercial e, nesse caso, não havia que se falar em direito de preferência em favor de microempresa
ou de empresa de pequeno porte, como se vê a seguir:
EDITAL
7.4.7. O disposto nos subitens 7.4.4 a 7.4.6 somente se
aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME/EPP.
13.17.2 -Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada convocada, será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, devendo apresentar os documentos
exigidos para habilitação, nos termos do presente edital;
13.17.3 -A pregoeira deverá solicitar documentos que
comprovem o enquadramento da licitante na categoria
de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital;
(...)
ANEXO IX
PREGÃO N° 25/2017
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
3 -DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS
Os licitantes que invocarem a condição de microempresas ou empresas de pequeno porte para ﬁns de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar n° 123/2006 e na Lei Complementar Estadual n°
www.tce.es.gov.br

618 e reproduzidos neste edital, deverão apresentar ainda os seguintes documentos:
(...)
3.2- Licitantes não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei Complementar n°. 123/2006:
(...)
b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica -DIPJ e respectivo recibo de entrega,
em conformidade com o Balanço e a DRE; (destacou-se)
Assim, interpretando-se sistematicamente o instrumento convocatório do Pregão Eletrônico 25/2017, vê-se claramente nos subitens transcritos que as regras de preferência para ME e EPP, previstas nos subitens 7.4.4 a
7.4.6, somente se aplicariam caso a melhor oferta inicial não tivesse sido apresentada por ME/EPP, sendo
que, nessa hipótese, a pregoeira deveria solicitar os documentos que comprovassem o enquadramento da ME/
EPP detentora da melhor proposta.
Como no caso não houve nenhuma proposta comercial
a não ser a da Representante, era desnecessária a apresentação da DIPJ exigida no subitem 3.2, b, do Anexo IX
do Edital pela empresa, mesmo tendo ela apresentado
a Declaração de Enquadramento como ME/EPP, prevista no Anexo XI do Edital, pois não se beneﬁciaria da condição de ME/EPP para sagrar-se vencedora do certame.
No que tange à exigência de declaração de inexistência
de entidade de ﬁscalização da proﬁssão de publicitário,
prevista no subitem 1.3, b.1, do Anexo IX do Edital, a Sra.
Pregoeira exigiu uma declaração de fato público e notório, pois é de conhecimento comum que não existe ente legalmente constituído para ﬁscalização da proﬁssão
de publicitário.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ANEXO VII PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2017
MODELO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO À
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE
VITÓRIA-CETURB-GV Prezados Senhores: O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa
---------------------------indica o proﬁssional abaixo qualiﬁcado, em atendimento ao subitem 1.3, alínea “a” (se for
o caso, deverá apresentar este documento também. para o RT da instalação de equipamentos conforme alínea
“d” do mesmo subitem) do ANEXO IX do edital de Pregão
Eletrônico no 25/2017, comprovando em anexo o vínculo desse proﬁssional com esta licitante e a formação superior do RT: 1. Como Responsável Técnico - RT pela execução e acompanhamento do Termo de Permissão, indicamos o(a) Sr.(a) ................ , com formação superior na
área de ... (comunicação, propaganda ou marketing, ou
ainda engenharia - no caso do RT de instalação); Vitória,
... de ... de 2017 Representante Legal da Licitante
ANEXO IX
PREGÃO N° 25/2017
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
Para habilitar-se no certame, após a fase de disputa, o licitante arrematante deverá apresentar a seguinte documentação:
1.3 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA
a) Indicação do Responsável Técnico - RT pela execução
dos serviços que compõem o objeto licitado, através de
Declaração, conforme modelo ANEXO VII. Esse proﬁssional deverá possuir curso superior em comunicação, propaganda ou marketing, sendo o responsável pela execução e acompanhamento do Termo de Permissão.
b) Apresentar comprovação do registro da empresa e

do(s) Responsável(is) Técnico(s) junto as Entidades Proﬁssionais competentes pela ﬁscalização das atividades
exercidas por cada um. b.l) Caso o proﬁssional seja graduado em uma proﬁssão que não tenha Entidade Proﬁssional especíﬁca, a licitante deverá apresentar declaração relatando o fato.
Nessa situação a Sra. Pregoeira poderia perfeitamente
ter invocado o subitem 18.5 do Edital, que dispõe sobre
exigências formais não essenciais.
18.5-O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento· do proponente,
desde que seja possível a aferição da sua qualiﬁcação e a
exata compreensão da sua proposta.
Quanto à inabilitação pela falta do projeto de implantação das mídias, a decisão da Sra. Pregoeira mostrou-se
adequada e correta, pois o fato de o Edital ter previsto os
tipos de mídias que poderiam ser utilizadas pelo permissionário não tornava desnecessária a apresentação do
projeto de implantação dessas mídias, como quis fazer
crer o Representante, haja vista que, como bem salientado na resposta ao recurso administrativo (doc. 4), o projeto de implantação serviria para especiﬁcar os equipamentos que seriam utilizados em cada espaço pelo permissionário e a forma como pretendia implantar os serviços, atendendo às especiﬁcações do Termo de Referência- Anexo I, para aprovação e acompanhamento da Permitente, como deixou claro o subitem 1.3, c, do Anexo IX
do Edital, a seguir transcrito:
ANEXO IX

citante arrematante deverá apresentar a seguinte documentação:
1.3 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA
c) Apresentar projeto de implantação das mídias, de
acordo com os tipos e os espaços disponibilizados pela CETURB-GV discriminados nos ANEXOS II e III, especiﬁcando os equipamentos que serão utilizados em cada espaço e a forma como pretende implantar os serviços, atendendo às especiﬁcações do Termo de Referência-ANEXO I, para aprovação e acompanhamento da Permitente.
Portanto, ainda que divergindo da Sra. Pregoeira quanto a dois dos fundamentos da inabilitação da Representante, entende-se que a decisão de inabilitação foi correta, devido ao descumprimento da obrigação de apresentar o projeto de implantação das mídias, prevista no subitem 1.3, c, do Anexo IX do Edital do Pregão Eletrônico
25/2017 da Ceturb-GV.
No que diz respeito à aplicação do § 3º do artigo 48 da
Lei 8.666/93, aventada na petição inicial da Representação, tal possibilidade pertence à esfera discricionária da
Administração, não havendo como impor-lhe tal conduta, conforme se veriﬁca no julgado a seguir:
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 106380/PE (000678295.2010.4.05.0000)
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO GADELHA

PREGÃO N° 25/2017

AGRTE: CBTU - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

ADV/PROC.: ISABELA GUEDES FERREIRA LIMA E OUTROS

Para habilitar-se no certame, após a fase de disputa, o li-

AGRDO: TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGEN-

www.tce.es.gov.br
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TE LTDA.

quasse ao caso concreto ora analisado.

ADV/PROC.: PAULO FREDERICO BADARO CRUZ E OUTROS

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ART.
48 DA LEI 8.666/93. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE QUANTO À UTILIDADE
DA MEDIDA. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. ART. 3º DA LEI Nº 8.666/93. ADOÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO. LICITAÇÃO QUE OBJETIVA BENS E
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. POSSIBILIDADE.
- No tocante às licitações, tem-se que o disposto no §3º
do Art. 48 da Lei 8.666/93 apresenta uma faculdade à
Administração pública que, fazendo um juízo de conveniência e oportunidade, poderá, ao invés de revogar a licitação, conceder prazo aos participantes para que possam adequar suas propostas.

Considerando o exposto nesta Instrução Técnica Conclusiva, propõe-se, com fundamento no art. 319, parágrafo
único, inciso IV, do RITCEES, que, depois de ouvido o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, se decida
pela improcedência da Representação, nos termos do
artigo 178, inciso I, c/c o artigo 186, ambos do RITCEES”.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 95, inciso I, e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n.
621/2012, acompanhando a área técnica e o Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

CONSELHERIO 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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO

Diante do exposto, opina-se pela improcedência da representação, na forma do artigo 178, inciso I, c/c o artigo 186, ambos do Regimento Interno do TCEES (RITCEES), aprovado pela Resolução TC 261/2013.

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

4. CONCLUSÃO

1.1. Julgar IMPROCEDENTE a Representação;

Com relação aos questionamentos levantados, após análises realizadas na presente manifestação, conclui-se opinando pela improcedência da Representação, nos termos do artigo 178, inciso I, c/c o artigo 186, do RITCEES.

1.2. CIENTIFICAR o representante;

Cumpre destacar que, em cumprimento ao disposto no
artigo 313, inciso V, do RITCEES, foram feitas pesquisas
no sistema de jurisprudência (Mapjuris), nas Súmulas,
nos Pareceres em Consulta e nos Prejulgados desta Corte
de Contas, não se encontrando precedente que se ade-

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

1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

ACÓRDÃO TC- 1060/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04536/2018-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMSGP - Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

4. Especiﬁcação do quórum:

Representante:TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO
LTDA [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES), DOS ANJOS E CRUZEIRO ADVOGADOS (CNPJ: 22.021.112/000161)]

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

Responsável: ERLITON DE MELLO BRAZ, MARCOS ZAROWNY

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

www.tce.es.gov.br
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REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIENTIFICAR –
ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela empresa
Transigor Transportes e Turismo Ltda-EPP., denunciando supostas irregularidades no âmbito do Edital de Pregão Presencial n.º 11/2018, da Prefeitura Municipal de
São Gabriel da Palha, que têm como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de pacientes em tratamento de saúde, consultas, exames fora do Município de São Gabriel da Palha, com destino aos diversos hospitais e clínicas localizadas na Região Metropolitana de Vitória, com horário de saída diária da cidade, retornando no mesmo dia ao Município,
incluindo motorista, pelo período de 12 (doze) meses.
Sustentou o representante a existência de três pontos irregulares no edital, quais sejam:
(i) Restrição ao caráter competitivo do certame ao exigir
(item 3.2 do edital) que os veículos deveriam dispor de
capacidade mínima de 50 passageiros, quando um ônibus padrão tem capacidade para 46 passageiros sentados).
(ii) Ilegalidade na exigência de certiﬁcado de vistoria,
uma vez que a mesma teria sido revogada na Resolução
CONTRAN 632/2016;
(iii) Ilegalidade na exigência de registro da empresa junto ao DETRAN, uma vez que o órgão responsável pela supervisão das atividades de fretamento/turismo intermunicipal seria a CETURB.
Requereu a concessão de medida cautelar para suspender os procedimentos do Pregão Presencial n.º 11/2018

e, ao ﬁnal, a exclusão das cláusulas supostamente ilegais
e restritivas, com a aplicação de sanção de multa aos
gestores responsáveis.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, na Manifestação Técnica n.º 00433/2018-1, opinou pelo conhecimento da representação, com notiﬁcação dos responsáveis para apresentarem razões prévias e informações
acerca dos indícios de irregularidade identiﬁcados nos
autos, o que foi determinado por meio da Decisão Monocrática n.º 00790/2018-6.

“2. ANÁLISE TÉCNICA
Conforme elucidado na MT 433/2018-1, o Representante questiona três pontos do Edital do Pregão Presencial
n° 11/2018:
1. Restrição ao caráter competitivo do certame:
a. Item 3.2 do Edital.
Exigência de capacidade mínima de 50 passageiros, contudo, o padrão dos ônibus é de 46 assentos;
b. O histórico de contratação do município é de 46 assentos;

Devidamente notiﬁcados, os responsáveis apresentaram suas razões prévias (Resposta de Comunicação n.º 00337/2018-5), colacionando documentação
de apoio (Peças Complementares n.º 09003/2018-4 e
09004/2018-9).

c. A média de passageiros por viagem nos últimos anos
é de 42 assentos, não havendo justiﬁcativa técnica para
majorar para 50 assentos.

Por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º
02746/2018-9, a SecexSAS opinou pela improcedência
e consequente arquivamento da representação, por entender devidamente atestada a inexistência de irregularidades.

a. Item 13.4, alínea “a” do Edital

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, por meio do Parecer n.º 03328/2018-1, de lavra do Procurador Luciano Vieira, opinando pela improcedência e arquivamento da representação.

a. Item 13.4, alínea “b” do Edital;

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Sobre a alegação de que a exigência de capacidade mínima do veículo seja de 50 (cinquenta) passageiros restringiria o caráter competitivo do certame, o Representante
alega que, como empresa contratada para realização do
serviço anteriormente ao Pregão em questão, o ônibus
por ela utilizado de 42 (quarenta e dois) lugares supria a
demanda do Município.

Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da improcedência e arquivamento da representação. Adoto como razões de decidir
os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02746/2018-9, abaixo transcritos:
www.tce.es.gov.br

2. Ilegalidade do certiﬁcado de vistoria na forma do Edital
b. A exigência do certiﬁcado de vistoria previsto na
Resolução COTRAN 232 foi revogada pela Resolução
632/2016;
3. Ilegalidade quanto ao registro junto ao DETRAN
b. Há manifesta ilegalidade, pois o órgão que regulariza
tais atividades na modalidade fretamento/turismo intermunicipal é a CETURB, e não o DETRAN.
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No entanto, os Responsáveis apontaram o aumento da
demanda pelo serviço no Município, conforme trecho:
A demanda da população para atender o objeto do certame licitatório sempre foi grande, tanto que, conforme
podemos observar nas cópias das portarias anexas, mesmo nesta gestão, o município por diversas vezes precisou da disponibilização de um veículo PPB 5740, VAN,
com 15 lugares, para suprir a necessidade da Secretaria
de Saúde.
Assim sendo, além das pessoas que iam com os ônibus
contratados, o município também conduzia todos os
dias munícipes para atendimento médico na região metropolitana de Vitória através de carro próprio cedido
pela Secretaria Municipal de Educação.
Ademais, a exigência da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha de ônibus de no mínimo 50 (cinquenta) lugares já foi objeto de análise neste Tribunal de Contas,
no Processo TC 5983/2017-8, no qual decidiu ser tal determinação mérito administrativo do gestor e não direcionamento indevido de licitação ou restrição a seu caráter competitivo, conforme Acórdão 1404/2017-3 – Segunda Câmara:
No presente caso, pode-se depreender que o objeto da
Representação recai sobre a potencial restrição e frustração do caráter competitivo do certame, tendo em vista o suposto impedimento decorrente da exigência de
veículo do tipo ônibus rodoviário com capacidade para
no mínimo 50 (cinquenta) passageiros.
De acordo com a Representante, a média de passageiros
no município (a representante é a atual prestadora dos
serviços) não ultrapassaria 42 (quarenta e duas) pessoas, de modo que a exigência desses veículos com capaci-

dade para 50 (cinquenta) passageiros seriam restritos no
mercado, restringindo a competitividade, citando o artigo 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/93, invocando o princípio da isonomia.
Após análise dos documentos juntados aos autos, a área
técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC
04309/2017-2, se manifestou da seguinte forma:
[...]
O questionamento da representante tem relação com
especiﬁcação do objeto licitado. Em seu entender, a exigência de que o veículo tenha no mínimo 50 lugares é
restritiva, podendo o serviço ser prestado com veículo
de 42 lugares. Para corroborar essa aﬁrmação, invoca a
utilização pretérita do serviço, o qual, inclusive, é a própria representante a atual prestadora
O pleito da representante não merece acolhida.
Primeiramente, deve-se destacar que compete ao ente
licitante a descrição do objeto a ser licitado. Inclusive, é
a própria Administração Pública quem, em tese, possui
maiores capacidades técnicas para escolher as soluções
técnicas para os problemas enfrentados, ou seja, para o
atendimento das demandas públicas.
Nota-se que a representante, ao justiﬁcar a desnecessidade do veículo com 50 lugares, traz argumentos que se
embasam na atual e anterior prestação dos serviços. Essa argumentação é elidida com as aﬁrmações das autoridades notiﬁcadas, que são no sentido de que os serviços
contratados com a Representante estariam sendo executados supletivamente por veículos utilitários do Município, onerando demais o Tesouro Municipal, e a demanda da população para atender o objeto do certame
sempre teria sido grande, e por diversas vezes, teria prewww.tce.es.gov.br

cisado da disponibilização de um veículo PPB 5740, VAN,
com 15 lugares para suprir a necessidade da Secretaria
de Saúde.
Via de regra, em licitações públicas, são as empresas interessadas quem tem de veriﬁcar se possuem ou não
condições de participação no certame. Salvo em condições de especiﬁcação do objeto que restrinjam indevidamente a competição, a Administração tem toda a prerrogativa de descrever a melhor solução para o atendimento do interesse público. Quanto a esse aspecto, não
se veriﬁca dos autos a restrição à competitividade. Como aﬁrmado pelas autoridades notiﬁcadas, há nos autos
comprovação de empresas que apresentaram orçamentos para os serviços, inclusive a própria representante, o
que demonstra, em tese, condições da prestação do objeto.
Em relação à suposta litigância de má-fé, entendemos
não restar essa caracterizada. Isso porque a própria
Constituição, em seu artigo 74, § 2º, dispõe que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é
parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da
União (pelo princípio da simetria, transpõe-se tal norma
à realidade dos demais entes federativos).
Também a Lei 8.666/93, em seu artigo 113, § 1º, dispõe
que qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos
órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os ﬁns do
disposto neste artigo.
Não há elementos nos autos que denotam a litigância
de má-fé.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Convém registrar que este posicionamento foi acolhido
em sua totalidade pelo Parecer 04795/2017-8, de autoria do Ministério Público de Contas.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
(...)
1. ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
5983/2017, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer a presente representação, na forma dos
arts. 94 c/c 101, parágrafo único da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012;
1.2 Não decretar a litigância de má-fé da representante,
com base na fundamentação exposta;
1.3 Julgar improcedente a representação, com o consequente arquivamento do feito nos termos do art. 176, §
3º, inciso II, c/c o art. 186 do anexo único da Resolução
TC nº 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), após as notiﬁcações de
praxe.
Quanto à alegação de que a grande maioria das empresas do setor possuem ônibus com 42 (quarenta e dois)
lugares e não haveria empresas com veículos com 50
(cinquenta) lugares, da análise do Processo Administrativo do Pregão Presencial n° 11/2018, que já se encontra
ﬁnalizado com o contrato já tendo sido assinado, veriﬁcou-se a participação de 4 (quatro) concorrentes.

Assim, justiﬁcada a necessidade da municipalidade de
ônibus com no mínimo 50 (cinquenta) lugares, a qual, inclusive, trata-se de mérito administrativo, a participação
de empresas interessadas que possuíam as condições
de participação no certame, não se veriﬁca a restrição à
competitividade.
Quanto às exigências ilegais de certiﬁcado de vistoria,
conforme item 13.4 do Edital e de registro junto ao DETRAN, o Representante aponta que a exigência do certiﬁcado de vistoria foi prevista na Resolução COTRAN 232,
a qual foi revogada pela Resolução 632/2016. Quanto à
segunda exigência, aponta o Representante que o órgão
que regulariza as atividades na modalidade fretamento/
turismo intermunicipal é a CETURB, não o DETRAN.
Sobre estes pontos o gestor alegou:
Neste ponto, é importante ressaltar que independente
da pertinência das legações, se tratam de erros materiais do pregoeiro, que não interferiu na competitividade do certame.
Não se trata de requisitos para habilitação ou inabilitação na disputa do certame, sendo que, a intenção da inclusão da referida clausula editalícia era para que a contratada demonstrasse estar cadastrada no órgão competente.
Da análise do referido Edital do Pregão Presencial n°
11/2018 veriﬁca-se que tais obrigações estão previstas
no item XIII – Da Assinatura do Contrato, ou seja, apesar de se tratar de erros do Pregoeiro, tais erros, os quais
foram corrigidos posteriormente, não ensejam restrição
de participação de empresas no Pregão, não caracterizando prejuízo ao certame.
A evidência fática de tal fato é que o contrato decorrenwww.tce.es.gov.br

te do Pregão Presencial n° 11/2018 foi assinado com
empresa vencedora da licitação, na qual participaram 4
(quatro) empresas, com preços dentro daqueles praticados pelo mercado.
Desta forma, não há, nos autos, elementos que comprovem ocorrência de restrição ao caráter competitivo do
certame em razão das supostas irregularidades apontadas pelo Representante.
Afastadas a ocorrência das irregularidades alegadas pelo
Representante, ﬁca prejudicada a análise da medida cautelar, e diante da análise aprofundada da matéria, opina-se pela improcedência da Representação.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, submetemos à consideração superior
a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1. Que a presente representação seja considerada improcedente, com o consequente arquivamento do feito
nos termos do art. 176, § 3º, inciso II, c/c o art. 186 do
anexo único da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), após as notiﬁcações de praxe”.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 95, inciso I, e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n.
621/2012, acompanhando a área técnica e o Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Segunda-feira, 3 de dezembro 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 IMPROCEDENTE a Representação;
1.2. CIENTIFICAR o representante;
1.3. ARQUIVAR, 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. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHERIO 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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1092/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 04846/2018-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FECC - Fundo Estadual de Combate À Corrupção
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: EUGENIO COUTINHO RICAS, ZILMA PETERLI LYRA, MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO – EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Combate à Corrupção
- FECC, sob a responsabilidade do senhor Eugênio Coutinho Ricas (Período: 01/01 a 17/11), senhora Zilma Peterli Lyra (Período 17/11 a 14/12) e senhor Marcos Paulo Pugnal da Silva (Período 15/12 a 31/12), relativa ao
exercício ﬁnanceiro de 2017.

ções administrativas no(a) Fundo Estadual de Combate
à Corrupção, 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 julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr(s). Eugenio
Coutinho Ricas, Zilma Peterli Lyra e Marcos Paulo Pugnal de Silva, na forma do artigo 84 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas, o eminente procurador Luciano Vieira, por intermédio do Parecer Ministerial 03717/2018-4, manifestou-se de acordo com o NCE.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.

A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00172/2018-1 (evento 40), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 02974/2018-6 (evento 41), nos seguintes termos:

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.

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

A Prestação de Contas Anual ora avaliada, reﬂetiu a atuação do(s) gestores responsável(eis), no exercício de fun-

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO

www.tce.es.gov.br
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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 da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Estadual de
Combate à Corrupção, sob responsabilidade dos senhores Eugenio Coutinho Ricas, Zilma Peterli Lyra e Marcos
Paulo Pugnal de Silva, relativas ao exercício ﬁnanceiro
de 2017, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1093/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05515/2018-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.2. Arquivar os autos após as providências de estilo.

Responsável: ANTONIO WILSON FIOROT

2. Unânime.

4. Especiﬁcação do quórum:

AUDITORIA ORIUNDA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2015 – AFASTAR A APLICAÇÃO DE MULTA DA LEI 10.028/2000 – ERRO MATERIAL - EXTINGUIR
O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

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

I RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 22/08/2018 – 27ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA

Cuidam os presentes autos de auditoria oriunda da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Pedro
Canário, exercício 2015, sob a responsabilidade do senhor Antonio Wilson Fiorot – Prefeito Municipal (processo TC-7487/2016-8), que resultou na manutenção da rejeição das contas, conforme Parecer Prévio 145/2017 –
Primeira Câmara.
www.tce.es.gov.br

Nos autos da prestação de contas, após a regular citação
e da defesa do responsável, o processo foi encaminhado para a área técnica, que apresentou manifestação,
através da Instrução Técnica Conclusiva 02751/2017-1,
ﬂs.60/66, concluindo nos seguintes termos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à Prefeitura Municipal de Pedro Canário, exercício de
2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13
e alterações posteriores.
Apontados indicativos de irregularidades foi assegurado
ao prestador o direito ao contraditório e à ampla defesa,
observado, portanto, o devido processo legal; e, diante
da ausência de protocolização de documentação em alusão a este Processo, Termo de Citação 00379/2017-1, foi
decretada a revelia do Sr. Antonio Wilson Fiorot pelo Relator (Decisão Monocrática 00884/2017-5).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido
à Câmara Municipal de Pedro Canário, recomendando a
REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. Antonio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, conforme
dispõem o inciso II, art. 132, do Regimento Interno e o
art. 80, III da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção das irregularidades referentes aos itens
2.1 a 2.6 desta instrução.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas anuiu os termos da conclusiva e, por intermédio do Parecer Jurídico
3028/2017, apresentou a seguinte proposta:
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui ao posicionamento da área técnica constante da Instrução TécSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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nica Conclusiva 02751/2017-1, pugnando pela REJEIÇÃO das Contas do Sr. Antônio Wilson Fiorot, sem prejuízo da expedição das seguintes determinações ao atual
Controlador-Geral do Município de Pedro Canário:
1. instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação dos
responsáveis, a ﬁm de apurar a totalidade dos encargos
ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas referentes às contribuições previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos, com
fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda,
outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº
32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90
(noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
2. comunique a esta Corte de Contas a Instauração de
Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso conﬁrmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
Requer, outrossim, sejam os autos remetidos à Área Técnica a ﬁm de que se possa monitorar o cumprimento do
Acórdão proferido, nos termos da Resolução TC nº 278,
de 04 de novembro de 2014, que disciplina a veriﬁcação,
por meio de monitoramento, do cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCEES e
dos resultados delas advindos.
Todavia, em sede de julgamento, foi exarado o Parecer
Prévio TC-145/2017 - Primeira Câmara (processo TC-

7487/2016-8), cuja conclusão é a seguinte, in verbis:

nos autos.

1. PARECER PRÉVIO

Desse modo, tendo em vista o presente item não reﬂetir as manifestações, documentos e conclusões presentes nos autos, pugna o Ministério Público de Contas para a retiﬁcação do Parecer Prévio TC-145/2017 – Primeira Câmara, ante o reconhecido erro material do item 1.2,
excluindo-o do presente, mantendo, no entanto, todos
os demais termos do Parecer Prévio.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela relator:
1.1 EMITIR PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor Antonio Wilson Fiorot - Prefeito Municipal de Pedro Canário, relativas ao exercício ﬁnanceiro
de 2015, tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades apontadas na Instrução Técnica Conclusiva 2751/2017:
[...]
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 se responsabilizar, pessoalmente, Antonio Wilson Fiorot – Prefeito Municipal, frente à Prefeitura Municipal de Pedro Canário, no exercício
de 2015, pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, consoante apontamento descrito no item 2.3, 2.4 e 2.5 acima.
[...]
Neste contexto, o Órgão Ministerial, através do procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, questionou à
determinação constante no item 1.2 do Parecer Prévio
145/2017 - Primeira Câmara, acima transcrito, tendo em
vista os seguintes argumentos:
Analisando os presentes autos, em leitura à parte dispositiva, denota-se que o item 1.2 do Parecer Prévio destoa
dos articulados da Instrução Técnica Conclusiva quanto
do Parecer Ministerial, evidenciando-se, a sua inserção,
de erro material, pois não reﬂete o conteúdo presente
www.tce.es.gov.br

Pugna, ainda, haja vista a autuação do processo TC5515/2018, oriundo do referido item, por arrastamento
à exclusão do item 1.2, requer seja o mesmo extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 70 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, constata-se que os presentes autos foram autuados em apartado no intuito de dar cumprimento ao item 1.2 do PP 145/2017 – Primeira Câmara,
constante no processo TC-7487/2016-8, conforme abaixo transcrito:
[...]
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 se responsabilizar, pessoalmente, Antonio Wilson Fiorot – Prefeito Municipal, frente à Prefeitura Municipal de Pedro Canário, no exercício
de 2015, pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, consoante apontamento descrito no item 2.3, 2.4 e 2.5 acima.
Neste cenário, o órgão ministerial arguiu que a imposição de multa do art. 5º da Lei 10.028/2000, na forma
determinada no item 1.2 acima transcrito, seria medida
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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que não se coadunava com os termos da peça conclusiva
e do parecer ministerial respectivo.
A lei 10.028/2000, de 19 de outubro de 2000, que trata dos crimes contra as ﬁnanças públicas, dispõe em seu
art. 5º as sanções a serem aplicadas aos agentes públicos que praticarem as infrações administrativas deﬁnidas nos incisos I ao IV, e que deverão ser processadas perante o Tribunal de Contas que competir o julgamento do
ente envolvido, in verbis:
Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de
ﬁnanças públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo
e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão ﬁscal, nos
prazos e condições estabelecidos em lei;
II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que
não contenha as metas ﬁscais na forma da lei;
III – deixar de expedir ato determinando limitação de
empenho e movimentação ﬁnanceira, nos casos e condições estabelecidos em lei;
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.

Há que se ressaltar que as irregularidades ensejadoras
da autuação deste processo e consequente aplicação de
multa ao responsável, foram as apresentadas nos itens
2.3, 2.4 e 2.5 da ITC 2751/2017, quais sejam:
2.3 Não recolhimento das contribuições previdenciárias
retidas de servidores (Item 7.1.3 do RT 143/2017-8); Base normativa: art. 195 da Constituição da República.
2.4 Não reconhecimento da receita do imposto de renda retido na fonte (Item 7.1.4 do RT 143/2017-8); Base Normativa: Art. 158, inciso I, da Constituição Federal/1988; e artigos 85, 89, 91, 92, 93, 101, 103 e 105 da
Lei 4.320/1964.
2.5 Transferências de recursos ao poder legislativo acima
do limite máximo admitido (Item 10 do RT 143/2017-8);
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
Do confronto entre as infrações indicadas nos incisos I ao
IV do art. 5º da Lei 10.028/200 e as irregularidades acima citadas, imputadas na peça conclusiva, veriﬁco que,
de fato, não há fundamento a ensejar a responsabilização pessoal do ex-prefeito e aplicação da sanção prevista
no art. 5°, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00.
Também não vislumbro qualquer outro apontamento na
peça conclusiva e parecer ministerial que viesse a fundamentar a determinação constante no item 1.2 do PP
1145/2017, demonstrando o erro material da medida
sancionatória e, por consequência, a autuação em autos
apartados para sua implementação.
Deste modo, concordo com o entendimento vertido pelo órgão ministerial, em razão do reconhecimento do erro material do item 1.2 do Parecer Prévio TC 145/2017 –
www.tce.es.gov.br

Primeira Câmara, constante do processo TC - 7487/20168, determino o encaminhamento destes autos ao ilustre
relator para retiﬁcação do Parecer Prévio em tela, com
a exclusão do item 1.2, mantendo, no entanto, todos os
demais termos.
Nestas circunstâncias, entendo que o presente feito deve ser extinto sem resolução de mérito, ante a ausência
dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, na forma do art. 427, § 4º,
da Resolução 261/2013 - RITCEES
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), em consonância com
o Parecer Ministerial 03456/2018-6 e com a Manifestação Técnica 00634/2018-1, VOTO, no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação
que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
5515/2018, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1.1. EXTINGUIR os presentes autos, sem julgamento do
mérito, com fundamento no § 4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012e art. 166 do RITCEES, tendo em vista o erro material veriﬁcado no item 1.2 do Parecer Prévio 145/2017 - Primeira Câmara, constante do
processo TC 7487/2016-8;
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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1.2. DAR CIÊNCIA desta decisão ao relator da Prestação
de Contas Anual da Prefeitura de Pedro Canário, exercício 2015, juntando-se cópia da decisão no respectivo
processo (TC 7487/2016-8);
1.3. Dar CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR os presentes autos, após as formalidades legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 – 27ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1094/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 06093/2018-7

similar, para os servidores no município de Sooretama.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Em suma, aduziu a empresa representante que a municipalidade aceitou lances e declarou vencedora empresas prestadoras de cartão alimentação com taxa negativa, indicando ser esta prática ilegal, de acordo com a Portaria TEM n° 1.287 de 27/12/2017.

UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI, ELIANE
RODRIGUES FELIPE
Representante: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA –
EXERCÍCIO DE 2018 – PREGÃO PRESENCIAL 37/2018 –
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA FORMA
DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU SIMILAR, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA –
TUTELA DE DIREITO SUBJETIVO DO REPRESENTANTE –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica Le Card Administradora de Cartões Ltda, em que alega
supostas irregularidades em torno do pregão presencial
n° 37/2018, por meio do qual a Prefeitura de Sooretama
contratou empresa especializada para gerenciamento,
fornecimento e administração de benefício de auxílio-alimentação na forma de cartão eletrônico, magnético ou
www.tce.es.gov.br

Em razão disso, requereu-se a concessão de medida cautelar ante a iminência do início da prestação dos serviços para deferimento da imediata suspensão do processo licitatório.
Preliminarmente, proferi a Decisão Monocrática
1212/2018-4 (peça 04) pelo conhecimento da representação e notiﬁcação da pregoeira oﬁcial do município e do
prefeito, senhora Eliane Rodrigues Felipe Peçanha e senhor Alessandro Broedel Torezani que prestaram esclarecimentos e juntaram documentação de suporte (peças
13 e 14).
Iniciada a instrução do feito, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas (SecexMeios)
proferiu a Instrução Técnica Conclusiva 2933/2018-7 (peça 17), 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.
Por esse motivo, a SecexMeios invocou os precedentes
desta Casa, pugnou pelo não conhecimento do feito, nos
seguintes termos:
[...]
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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4.1 – Nos termos do artigo 94, §1º da LC 621/12, o não
conhecimento da presente Representação, tendo em
vista se tratar de interesse subjetivo.
4.2 – Nos termos do art. 330, III da Res. 261/13, Regimento Interno do TCEES, o arquivamento dos presentes
autos.
4.3 – Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao representante do
teor da decisão a ser proferida
[...]
Pronunciando-se no mesmo sentido, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas prolatou o parecer
3622/2018-2 (peça 21).

[...]
2. ADMISSIBILIDADE:
A despeito da Decisão Monocrática 01212/2018-4 ter reconhecido os requisitos formais para a admissibilidade
dos autos, apresenta-se discordância em razão dos indícios de interesse subjetivo da representante
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:

II FUNDAMENTOS

I - ser redigida com clareza;

Como restou cabalmente demonstrado nos autos, o interesse que se pretende resguardar neste feito não é o
público, mas o alegado direito subjetivo e particular da
empresa signatária da representação de contratar com a
Administração Pública, o que é incompatível com o regime jurídico de competências constitucionalmente outorgadas a este Tribunal de Contas.

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

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 razões de decidir:

III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
Tais requisitos são aplicados às representações por força
do artigo 99, parágrafo 2º da LOTCEES.
Os requisitos extrínsecos são aqueles que se referem às
formalidades processuais, permitindo o desenvolvimento válido e regular do processo. Tais requisitos estão deswww.tce.es.gov.br

critos nos incisos I a V. Veriﬁca-se que os requisitos I, II, III
e V restam cumpridos, considerando o Documento Eletrônico n. 02 - Petição Inicial 00241/2018-9 e Documento Eletrônico n. 03 - Peça Complementar 12026/2018-3.
Além desses requisitos, pode-se dizer que existe um requisito intrínseco, trazido no caput do art. 94, que trata
da competência do Tribunal de Contas. Melhor explicando, o art. 94 traz como requisito que as denúncias e representações que versem “sobre matéria de competência do Tribunal”.
Das informações prestadas pela representante é possível aﬁrmar que não se trata de matéria dentre aquelas
de competência do Tribunal de Contas. Em suma, a discussão refere-se direito subjetivo da licitante que pretende a sagrar-se vencedora no certame, conforme trecho da própria petição inicial:
(...) vem perante a Vossa Senhoria requerer seja a presente representação JULGADA INTEIRAMENTE PROCEDENTE para que sejam declaradas DESCLASSICADAS as
empresas Face Card Administradora de Cartões Ltda-ME, M & S Serviços Administrativos, Empório Card Ltda, Global Negocias e Serviços Eireli, por terem ofertado lance/proposta com taxa negativa no presente certame, ferindo integralmente o contido na Portaria MTE
n° 1.287/2.017 de 28/12/2.017, bem como que seja DECLARADA VENCEDORA DO CERTAME A ORA RECORRENTE, deixando claro que a manutenção do resultado do
certame nos moldes em que encontra sujeitará á busca
por esta licitante de todas as medidas cabíveis para que
seja sanada a irregularidade, bem como para que seja
esclarecida e punida a violação da legislação vigente por
quem de direto.
Em consulta ao Sistema MapJuris veriﬁca-se que o TriSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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bunal 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 pedido 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, trans-

creve 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 Administração 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.

plementar 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.

(...) ACÓRDÃO

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 Administra-

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 Comwww.tce.es.gov.br

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.
ACÓRDÃO TC-2030/2015 - PLENÁRIO
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.

Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ção 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
denúncia, dado o não cumprimento dos requisitos de
admissibilidade.
(...) ACÓRDÃO
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.
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
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.
(...) ACÓRDÃO
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 Mowww.tce.es.gov.br

nocrática 01212/2018-4, para que a representação não
seja conhecida, por tratar-se de interesse subjetivo.
3. DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES
Em complementação, faz análise quanto aos pressupostos cautelares.
Os pressupostos de concessão da cautelar são aqueles
dispostos no artigo 376 do RITCEES, aprovado pela Res.
261/13:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineﬁcácia da decisão de mérito.
O inciso I trata do fumus boni iuris, comumente denominado pela doutrina de fumaça do bom direito, deﬁnido
como juízo de probabilidade de existência do direito. Esse é o entendimento de Marinoni e Arenhart:
Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o
juiz de que a tutela do direito provavelmente lhe será
concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança, como suﬁciente à concessão da tutela cautelar,
decorre do perigo de dano e da consequente situação
de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional imediatas.
A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento
do contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concesSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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são da tutela de modo urgente.

exigência de taxa negativa no Edital.

Já o inciso II trata do periculum in mora, deﬁnido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
da futura resolução de mérito. São os entendimentos de
Alexandre Freitas Câmara:

Ocorre que a Portaria 1.287/2017 é inaplicável à Administração Pública. O Programa de Alimentação do Trabalhador tem por objetivo primordial a melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores, criando um incentivo
ﬁscal para as empresas que promovessem tais melhorias. Tanto é que, conforme regulamentado no Decreto 5
de 1991, a pessoa jurídica que estiver inscrita no PAT poderá deduzir do imposto de renda devido os valores gastos nessa ﬁnalidade.

Como dito anteriormente, o fomos boni iuris não é requisito suﬁciente para a concessão da medida cautelar.
Outro requisito é exigido, e a ele se dá, tradicionalmente, o nome de periculum in mora (ou seja, perigo na demora). Isto porque, como sabido, a tutela jurisdicional
cautelar e modalidade de tutela de urgência, destinada
a proteger a efetividade de um futuro provimento jurisdicional, que esta diante da iminência de não alcançar
os resultados práticos dele esperados. E esta situação de
perigo iminente que recebe o nome de periculum in mora, sendo sua presença necessária para que a tutela cautelar possa ser prestada pelo Estado-Juiz. (...)
Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de
que a efetividade de um processo venha a sofrer dano
irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo
necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar.
Veriﬁca-se dos argumentos apresentados pela LE CARD
ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA que a base da sua
argumentação remete à PORTARIA 1.287/2017 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, que no artigo 1º
veda a utilização das taxas de serviço negativas nos negócios entre empresa prestadora e empresa beneﬁciária
do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
Para a representante, esta Portaria tornaria irregular a

Ocorre que tal análise tributária é inaplicável à Administração Pública que goza de imunidade tributária
quanto aos impostos sobre a renda, serviços e patrimônio, conforme dispõe o artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’.
Além disso, o Tribunal de Contas da União já tratou sobre essa Portaria, no ACÓRDÃO 1623/2018 – PLENÁRIO,
em que concedeu medida acautelatória para suspensão
parcial dos efeitos. Tal acórdão decorre de uma representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União.
Em seu voto, o relator Benjamin Zymler asseverou:
Cuidam os autos de representação, oferecida pelo Ministério Público junto a esta Corte (MPTCU), noticiando
possíveis irregularidades na Portaria 1.287/2017 do Ministério do Trabalho (MTb), alusiva à operacionalização
do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
2. Em linhas gerais, a norma proíbe que as empresas administradoras de vales e cartões de alimentação negociem com seus clientes preços inferiores ao valor nominal dos créditos a serem distribuídos aos trabalhadores beneﬁciários. Exempliﬁcativamente, se determinada
empresa deseja distribuir a seus empregados tíquetes
www.tce.es.gov.br

alimentação no valor de R$ 100,00, esse mesmo valor –
pela Portaria – deverá ser o preço mínimo a ser cobrado
pelo serviço por parte da empresa administradora. Atualmente, devido à concorrência existente no setor, são
oferecidos descontos que podem superar os 5%, ou seja,
no mesmo exemplo, pelos R$ 100,00 em tíquetes, a empresa contratante poderia pagar à administradora algo
em torno de R$ 95,00.
3. Para o Ministério do Trabalho, a vedação se justiﬁcaria
porque a prática de taxas negativas – estratégia comercial utilizada para atrair grandes clientes – causa prejuízo aos trabalhadores, porquanto as empresas operadoras do serviço, para se compensar dos “descontos” oferecidos aos contratantes (empregadores) , passam a cobrar mais de seus varejistas credenciados (restaurantes,
supermercados) , que, por sua vez, “repassam tais custos
aos trabalhadores [via aumentos de preços], reduzindo,
ao ﬁnal, o poder de compra dos vales”.
4. O MPTCU, por sua vez, enfatizando a inexistência de
previsão legal para a proibição, bem assim a aparente
ausência de “estudos que apontem e quantiﬁquem –
ou, ao menos, estimem – eventual redução do poder
de compra do trabalhador em decorrência da prática de
taxas negativas, tampouco que a sua vedação, por si só,
seria medida apta e necessária a coibir as alegadas distorções”, aﬁrma que a Portaria MTb 1.287 constitui:
“ato administrativo normativo proibitivo ofensivo à legalidade (art. 5º, inc. II, da CF) e à razoabilidade e proporcionalidade (art. 2º da Lei 9.784/1999) , por se mostrar
aparentemente desprovido de evidências quanto à sua
adequação para o atingimento dos resultados objetivados, quanto à sua necessidade, assim entendida como a
ausência de medida alternativa tão ou mais eﬁcaz e meSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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nos onerosa, e mesmo quanto à proporcionalidade em
sentido estrito entre o ônus imposto aos empregadores
participantes do PAT e os ganhos potenciais ao poder de
compra do trabalhador, já que não se veriﬁcou qualquer
estimativa a esse respeito. Se, ao contrário, ocorreram
tais estudos de que ora se questiona, o ato, no mínimo,
carece da devida motivação, nos termos dos arts. 2°, 29,
§ 1°, e 50, inc. I e § 1°, da Lei 9.784/1999” (destaques do
original).
5. Em particular, preocupa o Parquet “o fato de a Portaria
1.287/2017 não ressalvar da sua incidência contratos já
celebrados, em especial contratos administrativos e outros contratos sujeitos, ainda que parcialmente, a regime jurídico de direito público”, motivo pelo qual requer,
cautelarmente, que se determine ao Ministério do Trabalho que “se abstenha de exigir a observância da Portaria 1.287/2017 em relação aos contratos da administração pública federal e das entidades do Sistema S já celebrados na data de entrada em vigor da citada portaria,
divulgando essa determinação entre os empregadores
credenciados no PAT”.
6.Na instrução do feito, a Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social
(SecexPrevi) manifesta-se favoravelmente ao deferimento do pedido.
7.Nesse contexto, vislumbrando presentes, na espécie,
os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, concedi, no dia de ontem (17/7/2018), fundado nas
razões expostas no despacho transcrito no relatório precedente, a medida cautelar na extensão pleiteada pelo
representante.
Vale ressaltar ainda que a licitação tem por objetivo a obtenção da proposta mais vantajosa à Administração e em

inúmeras oportunidades as taxas vencedoras são as que
oferecem o maior desconto, ou seja, a menor taxa, mesmo que seja negativa.
Por ﬁm, aﬁrma-se que é prática comum das contratações
com a Administração Pública, a taxa negativa, razões pelas quais não se veriﬁca a presença do fumus boni Iuri.
Consequentemente, resta prejudicada a análise quanto
ao periculum in mora.
[...]
Portanto, estando inconteste a absoluta incompetência
desta Corte para a tutela de interesses e direitos particulares, 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
razões expostas pelo relator, em:

1.3 ARQUIVAR.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 – 27ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1095/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

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);

Processo: 05582/2017-2

1.2 dar CIÊNCIA às partes mediante a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas, nos termos
regimentais; e

UG: IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do
Espírito Santo

www.tce.es.gov.br
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Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ALCIONE POTRATZ
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do INSTITUTO DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
– IASES, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora ALCIONE POTRATZ.
Nos termos do Relatório Técnico n. 864/2017, da Instrução Técnica Inicial n. 1544/2017 e da Decisão Monocrática n. 1946/2017, a gestora foi citada sobre os seguintes
indícios de irregularidade:
3.2.2.1 – Ausência de comprovação do saldo de R$
45.684,79 no inventário dos bens móveis no estoque de
bens permanentes em almoxarifado;
3.2.2.2 – Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais e os saldos registrados no Balanço Patrimonial;
3.3.1 – Ausência de parecer conclusivo e da segregação
de funções na elaboração do Parecer Conclusivo da Unidade Executora do Controle Interno;
3.4.1.1 – Divergência de R$ 5.757.406,31 entre o total
dos encargos previdenciários empenhados para o Regime Próprio de Previdência Social comparado com os dados extraídos da folha de pagamento;

analisadas no corpo da Instrução Técnica Conclusiva n.
2747/2018.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) afastou os indícios de irregularidade, motivo pelo qual sugeriu que as Contas Anuais sejam julgadas REGULARES.
Segue a transcrição da parte ﬁnal da Conclusiva:
“3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas do
senhor Alcione Potratz, no exercício de funções de ordenador de despesas do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES, na forma do artigo
84, I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.”
Em seguida, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 3344/2018, da lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de oliveira, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Observo que as divergências patrimoniais foram sanadas, com o envio do Inventário Anual de Almoxarifado–Material Permanente e o esclarecimento quanto ao
montante de Bens Imóveis pertencentes a Terceiros.

3.4.2.1 – Divergência de R$ 8.613.485,39 entre o total
da contribuição patronal demonstrada na folha de pagamento em detrimento aos registros contábeis.

Por sua vez, os questionamentos ao Parecer de Controle
Interno não se conﬁrmaram, já que os pontos de controle exigidos pelo Tribunal foram veriﬁcados e não houve
indícios de descumprimento da segregação de funções.

A responsável apresentou suas justiﬁcativas, que foram

As divergências entre a Folha de Pagamento e o regiswww.tce.es.gov.br

tro contábil da contribuição previdenciária patronal também foram esclarecidas, sendo decorrentes da contabilização dos Aportes Financeiros ao Regime Próprio, não
contemplados na respectiva Folha, e, quanto ao Regime
Geral de Previdência, resultantes da falta de desdobramento das contas contábeis e do registro separado do
INSS sobre as contratações temporárias.
Considerando que os indícios de irregularidade foram
afastados, acolho o entendimento constante da Instrução Técnica Conclusiva n. 2747/2018, cuja análise passa a integrar a Fundamentação do presente Voto, conforme transcrito:
“2.1 Ausência de comprovação do saldo de R$ 45.684,79
no inventário dos bens móveis no estoque de bens permanentes em almoxarifado (Item 3.2.2.1 do RTC)
Base legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96; Instrução Normativa TC 34/2015.
(...)
Da análise da justiﬁcativa
O arquivo Resamp – resumo de inventário de bens permanentes em almoxarifado, enviado na PCA, apontava
um saldo ﬁnal no valor de R$45.684,79, tanto para a contabilidade quanto para o inventário. O fato é que não foi
enviado na PCA/2016, o inventário de tais bens, por isso, o gestor foi citado para prestar os devidos esclarecimentos.
Consta do sistema ETCEES, o inventário de bens permanentes em estoque, enviado pela defesa, no valor de
R$45.684,79. Este valor está igualmente demonstrado
na contabilidade, bem como, no arquivo resamp – resumo de bens permanentes em almoxarifado. Afastada a
irregularidade quanto a este item.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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2.2 Divergência entre os valores apurados no inventário
anual dos bens patrimoniais e os saldos registrados no
Balanço Patrimonial (Item 3.2.2.2 do RTC)
Base legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96; Instrução Normativa TC 34/2015.
(...)
Da análise da justiﬁcativa
A divergência entre inventário e contabilidade no valor
de R$1.834.778,10 se refere aos bens imóveis que estão registrados na conta de controle 797121800 – imóveis de terceiros em Poder do órgão, ou seja, os valores
apresentados na contabilidade pela conta patrimonial
123210000 – bens imóveis consolidados, somados aos
valores apresentados pela conta controle 797121800 imóveis de terceiros em Poder do órgão, resulta no mesmo saldo apresentado pelo inventário. Encerrada a divergência entre inventário e contabilidade, sugere-se
que seja afastada a irregularidade.
2.3 Ausências de parecer conclusivo e da segregação de
funções na elaboração do parecer conclusivo da unidade
executora do controle interno (Item 3.3.1 do RTC)
Base legal: Art. 1º, art. 3º; art. 4º, § único, c/c o art. 5º
da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
(...)
Da análise da justiﬁcativa
As alegações apresentadas, indicando a possibilidade de
o Controle Interno se abster de emitir opinião acerca das
contas, com fundamento nas disposições da Resolução
CFC 820/1997 (Norma de Auditoria das Demonstrações
Contábeis NBC T 11) não merecem prosperar, visto que

tal norma foi revogada pela Resolução CFC 1203/2009,
e, atualmente, após convergência para as normas internacionais, a Resolução CFC Nº. 1.232/09, que aprovou a
NBC TA 705 – Modiﬁcações na Opinião do Auditor Independente, vigente em 2016, em seu item 25 estabeleceu que,

des da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, exceto Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle Interno - UECI, deﬁnida no inciso IX do art. 3º da Lei
Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a contar da data de publicação deste Decreto. (g.n)

25. Quando o auditor se abstém de expressar uma opinião devido à impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suﬁciente, ele deve especiﬁcar no
parágrafo da opinião que:

O gestor responsável encaminhou, no arquivo RELUCI,
Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão de Controle Interno, emitido pela Unidade Executora de Controle Interno, com a seguinte conclusão:

(a) devido à relevância do(s) assunto(s) descrito(s) no parágrafo sobre a base para abstenção de opinião, o auditor não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar sua opinião de auditoria; e, consequentemente, o auditor não expressa opinião sobre as demonstrações contábeis. (g.n.)

IV – CONCLUSÃO

Pode-se veriﬁcar que as normas de auditoria independente, trazidas pelo defendente, exigem uma manifestação expressa do auditor quanto à abstenção de opinião,
o que não se vê na conclusão do parecer de controle interno apresentado para os ﬁns desta PCA.
Por outro lado, observa-se que o estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos
3º, IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131R, de 18 de julho de 2017, (reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema de Controle Interno)
indicando a necessidade de implantação das Unidades
Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual
com o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei
Complementar nº 621/2012. É o que se extrai do artigo
1º do referido decreto, transcrito a seguir:
Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidawww.tce.es.gov.br

Foram feitas as análises sobre os pontos de controle do
Roteiro mínimo de Análise da PCA – Prestação de Contas
Anual para Emissão do RELUCI, que identiﬁcamos apenas a divergência do item 13.1 – Bens de almoxarifado,
que apresentou diferença no valor de R$6.704,17, entre
saldo físico e contábil, refere-se ao reconhecimento prévio da despesa com reajuste em tramitação do contrato 010/2014 (saldo da 2016NL00200). A regularização se
dará no exercício de 2017
A conclusão da Unidade Executora de Controle Interno, embora não esteja exatamente nos termos da IN 34,
quanto as denominações “adequadamente, adequadamente com ressalvas ou inadequadamente”, atende aos
ﬁns a que se propõe quando aﬁrma que foram feitas as
análises sobre os pontos de controle do Roteiro Mínimo
estabelecido para aquela PCA e identiﬁca a divergência
encontrada.
As justiﬁcativas e documentos apresentados, demonstram que a segregação de função nesse caso não se fazia necessária, uma vez que os servidores envolvidos não
foram responsáveis pela elaboração e execução de proSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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cessos de despesas ou outros atos que em função do cargo, pusesse em risco, a lisura do parecer da Unidade Executora de Controle Interno, portanto, para efeito desta
análise, tem-se como satisfatória a justiﬁcativa apresentada, sendo assim, sugere-se que seja afastada a irregularidade.
2.4 Divergência de R$ 5.757.406,31 entre o total dos encargos previdenciários empenhados para o Regime Próprio de Previdência Social comparado com os dados extraídos da folha de pagamento. (Item 3.4.1.1 do RTC)
Base legal: Art. 40 c/c o art. 42 da Lei Complementar
282/2004.
(...)
Da análise da justiﬁcativa
Os valores registrados na contabilidade como devidos ao
regime próprio da previdência somou R$8.843.967,33
enquanto a folha de pagamento apurou R$3.086.561,03.
O valor apurado pela folha de pagamento, referente à
contribuição previdenciária patronal, devidas ao Regime
Próprio de Previdência, ﬁcou menor que aquele registrado na contabilidade em virtude de a folha de pagamento não contemplar o APORTE ﬁnanceiro, previsto na Lei
Complementar nº 282/2004.
Os Aportes ﬁnanceiros são repasses realizados ao IPAJM para complementar o valor integral dos benefícios
previdenciários, sempre que as receitas de contribuições
forem insuﬁcientes.
Considerando que os valores referentes contribuição
previdenciária registrada na contabilidade foi integralmente repassada ao IPAJM, conforme ordens bancárias
constante dos documentos da defesa, considerando
também que a divergência entre folha pagamento e con-

tabilidade foi devidamente justiﬁcada e documentada
nos autos, assim sugere-se que seja afastada a irregularidade.
2.5 Divergência de R$ 8.613.485,39 entre o total da contribuição patronal demonstrada na folha de pagamento em detrimento aos registros contábeis (Item 3.4.2.1
do RTC).
Base legal: art. 1º; art. 6, incisos I; art. 9º; art. 216, inciso
I, alínea a e § 5º do Decreto Federal 3.048/1999 c/c o art.
14, inciso I da Lei Federal 8.213/1991.
(...)
Da análise da justiﬁcativa
O relatório técnico contábil considerou ter havido um
empenho total no valor de R$688.716,51 para pagamento de contribuição previdenciária patronal ao regime geral de previdência, enquanto a folha de pagamento tinha
apurado o valor de R$ 9.302.201,90, sendo esta inconsistência entre folha e contabilidade, o motivo de questionamento ao gestor.
A defesa informa que o balancete de execução orçamentária, arquivo balexo, traz a despesa por “elemento” não
contemplando os seus desdobramentos (subitens). Seguinte as estas informações, apresenta os empenhos e
pagamentos realizados na antiga UG – 460201 e na UG
atual do IASES – 480201.
Os documentos contábeis demonstraram um montante
empenhado de R$9.283.647,71, sendo pago no exercício
R$8.541.262,52 e a diferença no valor de R$742.385,19,
pago em janeiro de 2017, conforme previsto no INCISO
III DO ART. 80 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009.
Outro ponto, é que o valor empenhado, relatado pelo
relatório técnico deixou de considerar as despesas previwww.tce.es.gov.br

denciárias inscritas na conta contábil 903004 – contratação por tempo determinado. Como se pode ver, a descrição dessa conta contábil não favorece observar que
em seus desdobramentos existe um subitem que se refere à contribuição previdenciária patronal.
Considerando que a divergência apurada pelo relatório
técnico ocorreu virtude da ausência de desdobramento
da conta contábil 309004 a nível de subitem, no balancete de execução orçamentária, tem-se por encerrada a
irregularidade.”
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES, referente ao exercício de 2016, sob
a responsabilidade da senhora ALCIONE POTRATZ, dando-lhe quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 – 27ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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4. Especiﬁcação do quórum:

Representante: ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).

Procuradores: RAFAEL ANTONIO TARDIN (OAB: 11647ES), GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES (OAB: 18044-ES),
KARINA DEBORTOLI (OAB: 10137-ES)

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1096/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05717/2017-5
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do
Espírito Santo
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ENIO BERGOLI DA COSTA, MARIA SUZEL
TEDOLDI MENEGHELI

REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIENTIFICAR –
ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela empresa
Rota Indústria e Comércio Ltda., denunciando supostas irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico n.º
006/2017, do Departamento de Estradas e Rodagens do
Espírito Santo – DER/ES, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na implantação, manutenção e gerenciamento do sistema de sinalização semafórica.
Sustentou o representante, em suma, a existência dos
seguintes indícios de irregularidade:

Bergoli da Costa, Diretor Geral do DER/ES, e Maria Suzel
Tedoldi Meneghel, Pregoeira Oﬁcial, para que apresentassem suas razões prévias e documentos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
Instados a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia – SecexEngenharia e o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, na Manifestação Técnica n.º 01240/2017-8 e
Instrução Técnica Conclusiva n.º 04236/2017-7, opinaram pelo indeferimento da tutela cautelar e, no mérito,
pela improcedência da representação.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, por meio do Parecer n.º 00183/2018-1, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, opinando pelo indeferimento da tutela cautelar e improcedência e arquivamento da representação.
É o Relatório. Passo a fundamentar.

2. Recurso administrativo que promoveu debate de matéria preclusa, culminando com a habilitação da empresa SINALES Sinalização Espírito Santo Ltda..

Inicialmente, em relação aos requisitos de admissibilidade, entendo que a matéria está inserida na competência
desta Corte de Contas, bem como se refere à responsável sujeito à jurisdição deste Tribunal, além de estar redigida em linguagem clara e objetiva e acompanhada de
documentos, devendo ser conhecida na forma dos artigos 100 e 101 da Lei Complementar n.º 621/2012 e artigos 183 e seguintes do RITCEES.

Requereu a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da Decisão n.º 003/2017/DG/DER/ES (por
meio da qual foi anulada a decisão que inabilitava a empresa SINALES Sinalização Espírito Santo Ltda.) para, ao
ﬁnal, anular a mesma e manter a adjudicação do objeto
licitado à empresa Rota Indústria e Comércio Ltda.

Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da improcedência da tutela
cautelar, improcedência e arquivamento da representação. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Manifestação Técnica n.º
01240/2017-8, abaixo transcritos:

Em princípio, determinei a notiﬁcação dos senhores Ênio

2 ANÁLISE

1. Equívoco no provimento de recurso administrativo no
âmbito do Pregão Eletrônico n.º 006/2017, sem que tivesse havido manifestação do interesse de recorrer;

www.tce.es.gov.br
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Trata de representação da empresa ROTA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, que havia sido adjudicada como vencedora do Pregão Eletrônico nº 6/2017, mesmo tendo sida a 3ª colocada, em vista da inabilitação das 2 primeiras empresas.

alheio na inabilitação da Representante.

ta peça;

O que foi acatado pela Relatora e concedida de imediato,
a medida cautelar, mais tarde revista devido ao fato do
Diretor Geral do DER, ter voltado atrás na inabilitação da
empresa SINALES, a qual apresentou a melhor proposta.

2) No mérito, julgar pela improcedência da presente representação;

No entanto, a empresa SINALES – Sinalização Espirito
Santo Ltda entrou com recurso administrativo, tendo sido acatado pelo Diretor Geral do DER, Sr. Ênio Bergoli da
Costa, sagrando-se então, vencedora.

O objetivo maior de uma licitação é obter a proposta
mais vantajosa para a Administração Pública, desde que
dentro das leis vigentes.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 95, inciso I, e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n.
621/2012, acompanhando a área técnica e o Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

Cabe ressaltar que a diferença das propostas da 1ª colocada para a 3ª foi de R$ 519.000,00 (quinhentos e dezenove mil reais).
2.1 Quanto à habilitação indevida da empresa SINALES
Alega a empresa representante, que o Diretor Geral do
DER, habilitou indevidamente a empresa SINALES, a qual
apresentou a menor proposta e foi inabilitada pelos seguintes critérios:
(a) Ausência de declaração anexada junto com a proposta que o licitante possui o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das
exigências imposta pelo Decreto N°. 2830-R/2011 (cláusula 15.3);

No caso em tela, acreditamos que as exigências que inabilitou a empresa SINALES, além de ilegais, como já discutidos no processo TC-3690/2017, também não obedecem ao princípio do formalismo moderado, como muito
bem explanado na MT-961/2017.
Dessa forma, entendemos que a representação seja considerada improcedente, pugnando pelo arquivamento da mesma, por ausência de justa causa, pois trata-se
de pleito particular em detrimento ao público, de forma
que contrariaria o objetivo mor de uma licitação, que é
a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
3 PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR

3) Arquivar os autos, dando ciência aos responsáveis e
interessados”.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. INDEFERIR o pleito cautelar;
1.2. No mérito, julgar IMPROCEDENTE a Representação;
1.3. CIENTIFICAR o representante;

São pressupostos essenciais para a concessão de medida
cautelar a existência de fundado receio de grave lesão ao
erário ou a direito alheio e o risco de ineﬁcácia da decisão do mérito, o que não foi encontrado no caso em tela.

1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

4. Especiﬁcação do quórum:

Na Manifestação Técnica 961/2017 do processo TC3690/2017, concluiu-se pelo seguinte:

Ante o exposto, submetemos os autos à consideração
superior, com a proposta de:

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).

Ante o exposto – em uma análise sumária – veriﬁca-se fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito

1) Indeferir o pleito cautelar, haja vista a não existência
de suas condições autorizadoras, conforme descrito nes-

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

(b) Ausência de apresentação das notas ﬁscais que originaram os atestados de capacidade técnica apresentados
(cláusula 1.3 do anexo IV);
(c) Ausência de apresentação de ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação (cláusula 2ª)

www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 – 27ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
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CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

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

ACÓRDÃO TC- 1097/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

3. Irregular na orçamentação, sendo que empresas que
apresentaram orçamento teriam sócios em comum.

Processo: 09297/2017-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: MARIA CHRYSTINA DO NASCIMENTO, ROMEU SCHEIBE NETO
Representante: RODRIGO BARBOSA VIANA
Procuradores: JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)
REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIENTIFICAR –
ARQUIVAR

Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelo senhor Rodrigo Barbosa Viana, denunciando supostas irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico n.º 021/2017, do
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/ES, que
tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de outsourcing de impressão, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de impressoras e multifuncionais.
Sustentou o representante, em suma, a existência dos
seguintes indícios de irregularidade:
1. Falta de assinatura do Chefe da Assessoria Jurídica e
do Ordenador de Despesas;
2. Contratação que se pretende seria menos vantajosa
para a administração;

Requereu a concessão de medida cautelar para suspender o certame licitatório até ulterior decisão da Corte de
Contas. Por ﬁm, requer o saneamento de eventuais irregularidades, com identiﬁcação dos gestores responsáveis e aplicação das sanções cabíveis.
Em princípio, determinei a notiﬁcação dos senhores Romeu Scheibe Neto, Diretor Geral do DETRAN/ES, e Maria Chrystina do Nascimento, Pregoeira Oﬁcial, para que
apresentassem suas razões prévias e documentos, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias.
Após a apresentação das razões e documentos, os autos
foram submetidos a análise técnica. Por meio da Manifestação Técnica n.º 00035/2018-8, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – Sewww.tce.es.gov.br

cexMeios opinou pelo conhecimento da representação
e pelo indeferimento da tutela cautelar, uma vez que
não observados os requisitos autorizativos à sua concessão.
No mesmo sentido, oﬁciou o Ministério Público de Contas, por meio da Manifestação do MPC n.º 00039/20186, de lavra do Procurador Luciano Vieira.
Ato contínuo, a Primeira Câmara, na Decisão n.º
01148/2018-1, acompanhando o posicionamento técnico e ministerial, deliberou pelo conhecimento, indeferimento da tutela cautelar e submissão do feito ao rito ordinário.
Novamente instada a se manifestar, a SecexMeios, por
meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02526/20186, sugeriu o julgamento pela improcedência e arquivamento da representação, uma vez que não identiﬁcadas
as irregularidades denunciadas pelo representante.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, por meio do Parecer n.º 03399/2018-1/20181, de lavra do Procurador Luciano Vieira, opinando pela
improcedência e arquivamento da representação.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da improcedência e arquivamento da representação. Adoto como razões de decidir
os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02526/2018-6, abaixo transcritos:
“2. ANÁLISE TÉCNICA
2.1 Falta de assinatura da Chefe de Assessoria Jurídica e
do Ordenador de Despesa;
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018

219

ATOS DA 1a CÂMARA

Entende o representante que haveria irregularidade no
processo licitatório em vista de não haver assinatura
do responsável pela assessoria jurídica do órgão, tendo
acostado cópia do relatório com um bilhete solicitando a
assinatura do responsável.

to 23-Pela Complementar 11320/2017, ﬂs. 20 em diante,
sugere que a orçamentação seja refeita, em decorrência
do tempo decorrido no sentido de se adequar os valores
apurados ao valor mercado, não havendo, portanto, que
se falar em irregularidade.

Todavia, analisando os autos do Processo Administrativo
75754150, veriﬁca-se que o documento que não possuía
assinatura não era o Parecer Jurídico e sim a análise posterior procedida pelo Procurador Chefe, ao qual caberia
conﬁrmar ou discordar do referido parecer.

Quanto ao fornecimento de papel, justiﬁca a Administração Pública que possui em seu estoque e no almoxarifado quantidade suﬁciente para a demanda normal, ao
passo que comprar mais insumo causaria uma despesa
desnecessária, não havendo que se falar em irregularidade, mas sim em economia ao erário público.

Demais disso, não é razoável imputar como irregular tal
situação, haja vista que a fase interna do processo ainda
não havia ﬁndado, podendo, e o foi, corrigido em tempo
hábil, não podendo ser considerado como uma irregularidade passível de responsabilização.
Assim sendo, sugerimos o afastamento da suposta irregularidade questionada.
2.2 Orçamentos levantados antes da autorização de
abertura do processo licitatório, bem como os valores
orçados não apresentam fornecimento de papel.
Nos termos da exordial, que foi procedida a orçamentação do objeto antes mesmo da autuação do processo licitatório, alegando ainda que os valores ali contidos seriam quase o dobro do valor atualmente em vigor, além
de não constar o fornecimento de papel.
Primeiramente não se vislumbra irregularidade em se fazer a orçamentação antes da abertura do processo licitatório, haja vista que como a administração estava buscando a contratação de um serviço diferente do contratado até o momento, é justiﬁcável saber o custo desse
novo serviço, até para se constatar a sua viabilidade.
Demais disso, o Parecer Jurídico, acostado no documen-

Assim sendo, sugerimos o afastamento da suposta irregularidade questionada.
2.3 Contratação que se pretende seria menos vantajosa
para a administração;
Alega o representante que a nova contratação pretendida seria menos desvantajosa para o órgão público, informando para tanto que o valor orçado seria quase o dobro do valor do contrato atual.
Todavia, analisando os autos do Processo Administrativo 75754150, veriﬁca-se que a orçamentação inicial dizia
respeito a um período de 24 meses, enquanto o contrato em vigor possuía um período de 12 meses, tendo sido
prorrogado por duas vezes.
Assim sendo, da mesma forma que no item anterior, a
Assessoria Jurídica do DETRAN sugeriu a correção desse
item, em vista dos regramentos legais relativos ao prazo de vigência de contratos dessa natureza, tendo a Administração Pública acatado a sugestão e refeito o edital
e termo de referência e orçamentação com prazo de 12
meses, o que diminuiu o valor orçado, ﬁcando inclusive
menor que o valor pago ao contrato em vigência, sendo
www.tce.es.gov.br

de R$ 614.559,00, conforme ﬂ. 10, do documento 36-Peça Complementar 11333/2017.
Assim sendo, sugerimos o afastamento da suposta irregularidade questionada.
2.4 Irregularidade na orçamentação, sendo que empresas que apresentaram orçamento teriam sócios em comum.
Em sua tese, o representante entende que a orçamentação foi procedida de forma irregular, ao passo que os
sócios da empresa DOC INFO SERVIÇOS EIRELI-ME possuiriam outras empresas e que supostamente estariam
utilizando aquela para ofertar uma proposta superior ao
preço praticado no mercado, comprometendo a orçamentação.
Demais disso, alega que não foram feitos levantamentos junto a outros órgãos públicos que utilizam o mesmo
serviço, para servir de parâmetro para a orçamentação.
Por ﬁm, contesta a idoneidade das empresas, aﬁrmando
que possuiriam problemas trabalhistas e que isso poderia inviabilizar a proposta ofertada por elas.
Em primeiro lugar, não há nenhuma vedação na legislação brasileira que impeça o sócio de uma empresa ser
sócio de outras empresas. O que não poderia, no presente caso, é a participação de empresas diferentes na licitação com o(s) mesmo(s) sócios, o que não se veriﬁca.
Quanto ao segundo ponto, foram acostados aos autos
licitações de outros órgãos, como Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Espírito Santo e do próprio Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, não estando conﬁrmado a alegação do representante.
No que tange a empresas com problemas na seara trabalhista, tal veriﬁcação se faz na fase de análise da habiSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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litação, sendo que caso não comprove a idoneidade nesse ponto será desclassiﬁcado. Contudo, a empresa vencedora comprovou todos os requisitos, tendo sido habilitada e obteve a adjudicação do objeto.
Cabe ressaltar, por ﬁm, que todas as empresas participantes apresentaram um histórico de lances abaixo do valor estimado na orçamentação, que foi de R$
614.559,00, conforme documento 39-Peça Complementar 11336/2017, ﬂs. 22/26, não havendo que se falar em
prejuízos para a Administração Pública.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o afastamento das supostas irregularidades alegadas, entende-se pela improcedência da presente Representação, nos termos do art. 95, I da Lei Orgânica desta
Corte de Contas. Desta forma, sugere-se o arquivamento dos presentes autos”.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 95, inciso I, e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n.
621/2012, acompanhando a área técnica e o Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

2. Unânime.

Responsável: GILSON DANIEL BATISTA, NELSON DA SILVA NAVES

3. Data da Sessão: 22/08/2018 – 27ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

Representante: SENSO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
LTDA

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).

REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIENTIFICAR –
ARQUIVAR

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

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

CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Trata-se de Representação com pedido de concessão de
medida cautelar, apresentada pela empresa Senso Assessoria e Planejamento Ltda., noticiando a ocorrência de possíveis ilegalidades no âmbito da Concorrência
Pública n.º 003/2018, da Prefeitura Municipal de Viana, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados no
planejamento, organização, realização e processamento
do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas do Município de Viana, sob a
responsabilidade dos Srs. Gilson Daniel Batista (Prefeito
Municipal) e Nelson da Silva Naves (Presidente da CPL).

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:

ACÓRDÃO TC- 1098/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02327/2018-1

1.1. No mérito, julgar IMPROCEDENTE a Representação;

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

1.2. CIENTIFICAR o representante;

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Viana
www.tce.es.gov.br

A representante indica desconformidade entre o disposto no artigo 30 da Lei n.º 8.666/93, que trata de exigências cabíveis na fase de habilitação e a cláusula 8.2 do
edital da Concorrência Pública n.º 003/2018.
Pugnou pela concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, o certame licitatório e, ao ﬁnal, constatadas as irregularidades, pela declaração da nulidade
do certame, com eventual aplicação de penalidades aos
responsáveis.
Inicialmente, o então relator, por meio da Decisão Monocrática n.º 00420/2018-2, determinou a notiﬁcação
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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dos responsáveis para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem as suas razões prévias e colacionassem documentos.
Prestadas as informações preliminares, os autos foram
remetidos à análise técnica.

A representação protocolizada perante esta Corte aponta desconformidade entre o disposto no art. 30 da Lei
n. 8.666/93, que trata das exigências cabíveis na fase de
habilitação e a cláusula 8.2 do edital de Concorrência Pública n. 003/2018.

Instada a manifestar-se, a Secretaria de Controle Externo
de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios, por
meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02158/2018-5,
entendeu pela inexistência da irregularidade denunciada
pela representante e, por consequência, pela improcedência e arquivamento da representação.

Em exame à documentação acostada aos autos pelos
agentes públicos, veriﬁca-se que as exigências do edital
para a habilitação de empresas são:

Submetido à apreciação do Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 02513/2018-9, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, o Parquet de Contas ratiﬁcou o opinamento técnico, concluindo pela improcedência e posterior arquivamento do feito.

6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

É o Relatório. Passo a fundamentar.

6.3. REGULARIDADE FISCAL

Inicialmente, em relação aos requisitos de admissibilidade, entendo que a matéria está inserida na competência
desta Corte de Contas, bem como se refere à responsável sujeito à jurisdição deste Tribunal, além de estar redigida em linguagem clara e objetiva e acompanhada de
documentos, devendo ser conhecida na forma dos artigos 100 e 101 da Lei Complementar n.º 621/2012 e artigos 183 e seguintes do RITCEES.

(...)

Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da improcedência e arquivamento da representação. Adoto como razões de decidir
os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02158/2018-5, abaixo transcritos:
“2. ANÁLISE TÉCNICA

6. DA ABERTURA DO ENVELOPE A – “DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO” – A Habilitação deverá constar obrigatoriamente:
(...)
6.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
(...)

6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a. – Registro da Licitante no Conselho Regional de Administração - CRA/ES, ou registro secundário caso a licitante seja sediada fora do Estado do Espírito Santo e vencedora do certame;
b.- Apresentação de, no mínimo 01 (um) atestado de aptidão da empresa licitante, para a execução de serviços
compatíveis com o objeto desta licitação, em características, quantidades e prazo que permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Administração - CRA/
ES e visado pelo seu Responsável Técnico. Caso a licitante seja sediada fora do Estado do Espírito Santo, deverá
www.tce.es.gov.br

apresentar seu atestado de aptidão registrado no CRA
do seu Estado de origem, bem como sua Certidão de Visto do CRA-ES;
c - Para a comprovação de que a execução de serviços é
compatível com o objeto desta licitação, descrito no item
acima, é necessário que o certame realizado tenha no
mínimo 50% da quantidade de cargos descritos no presente termo de referência.
A transcrição acima demonstra claramente que o item
apontado como irregular pela representante, qual seja,
8.2, não está inserto na fase de habilitação prevista no
edital de Concorrência Pública n. 003/2018.
De fato, a cláusula 8.2 encontra-se inserida na fase de
propostas técnicas, presente no edital em apreço em virtude do tipo de licitação – “técnica e preço” – usado pela Administração.
Assim, ao contrário do que alega o representante, não
houve violação ao art. 30 da Lei de Licitações. Os parâmetros contidos na cláusula 8.2 fazem parte da proposta
técnica, consistindo em pontuações atribuídas a critérios
indicados pela Administração. A fase seguinte é a de propostas de preços. O resultado de ambas as fases deverá
ser considerado no resultado da licitação.
Não há que se falar, portanto, em restrição à competitividade, razão pela qual entendemos pela improcedência
da presente representação.
Em razão do exposto, escusado o exame dos pressupostos cautelares.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso I do artigo
95 c/c artigo 101, parágrafo único da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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IMPROCEDÊNCIA da presente Representação”.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 95, inciso I, e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n.
621/2012, acompanhando a área técnica e o Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:

Processo: 03332/2018-3

1.1. CONHECER a representação;

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

1.2. No mérito, julgar IMPROCEDENTE a Representação;

UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma

1.3. CIENTIFICAR o representante;

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

AUDITORIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR
DO PROCESSO – ARQUIVAR

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 – 27ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO

ACÓRDÃO TC- 1099/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Fiscalização n. 16/2018, programada para realizar-se na PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA, tendo
como objeto uma Auditoria de Conformidade no Contrato n. 162/2013 e seus Aditivos, segundo a descrição
constante do Termo de Designação n. 36/2018.
A Secretaria Geral de Controle Externo (SEGEX) e a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas (Secex-Meios) cancelaram a Auditoria, alegan-

www.tce.es.gov.br

do um equívoco quanto à informação do Município, conforme consta do Termo de Cancelamento n. 2/2018.
Por meio do Despacho n. 3281/2018, a Secex-Meios requereu o ARQUIVAMENTO dos autos, diante do cancelamento da ﬁscalização e da consequente desnecessidade
de continuar o processo.
Na sequência, o Núcleo de Controle de Documentos
(NCD) emitiu o Despacho n. 32.418/2018, informando
a necessidade de observar o procedimento prescrito no
§ 1º do art. 330 do Regimento Interno, permitindo a formalização do arquivamento solicitado.
Ato contínuo, a área técnica elaborou o Despacho n.
34.863/2018, encaminhando os autos ao relator e requerendo o arquivamento, em razão da falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 3240/2018, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhando a proposta técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a abertura dos autos foi equivocada,
uma vez que o objeto da ﬁscalização não pertence ao
Município referenciado, acolho a proposta de ARQUIVAMENTO, observando-se a competência do Colegiado,
prevista no § 1º do art. 330 da Resolução TC n. 261/2013.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso III e
§ 1º, do Regimento Interno, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pela relatora, em ARQUIVAR os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 – 27ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1100/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05914/2018-5
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: HINSG - Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: NELIO ALMEIDA DOS SANTOS, CLAUDETE
PANSINI DA SILVA
Representante: SAESA DO BRASIL LTDA
Procurador: RODRIGO ALVES ROSELLI (OAB: 15687-ES)
REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIENTIFICAR –
ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Representação com pedido de concessão de
medida cautelar, apresentada pela empresa SAESA do
Brasil Ltda., noticiando a ocorrência de possíveis ilegalidades cometidas no âmbito do Pregão Eletrônico n.º
080/2018, do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória,
cujo objeto é a aquisição de impressora macromática e
outros, conforme especiﬁcação no Anexo I do Edital, no
valor global estimado de R$ 226.980,00 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta reais), sob a responsabilidade dos Srs. Nélio Almeida dos Santos (Diretor Geral do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória) e Claudete Pansini da Silva (Pregoeira Oﬁcial).
A representante alega que, a despeito de o item 17.1 do
Pregão Eletrônico n.º 080/2018 prever que, com no mínimo com vinte e quatro horas de antecedência, o Pregoeiro deveria comunicar aos licitantes, por meio do sistema no qual a licitação foi realizada e por e-mail, data e
www.tce.es.gov.br

hora em que seria declarado o vencedor do certame, isso não ocorreu, o que teria impedido a empresa representante de manifestar a sua intenção de recorrer.
Pugnou pela concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, o certame licitatório e, ao ﬁnal, constatadas as irregularidades, pela declaração da nulidade
do certame, com eventual aplicação de penalidades aos
responsáveis.
Encaminhados os autos à área técnica, a Secretaria de
Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, por meio da Manifestação Técnica n.º 00636/20189, entendeu pela inexistência de irregularidade no certame e, por consequência, pela improcedência e arquivamento da representação.
Submetido à apreciação do Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 03574/2018-7, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, o Parquet de Contas ratiﬁcou o opinamento técnico, concluindo pela improcedência e posterior arquivamento do feito.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Inicialmente, em relação aos requisitos de admissibilidade, entendo que a matéria está inserida na competência
desta Corte de Contas, bem como se refere à responsável sujeito à jurisdição deste Tribunal, além de estar redigida em linguagem clara e objetiva e acompanhada de
documentos, devendo ser conhecida na forma dos artigos 100 e 101 da Lei Complementar n.º 621/2012 e artigos 183 e seguintes do RITCEES.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da improcedência e arquivamento da representação. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na MaSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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nifestação Técnica n.º 00636/2018-9, abaixo transcritos:
“2. ANÁLISE TÉCNICA
Narra a Representante que, o item 17.1 do Pregão Eletrônico n° 0080/2018 da Secretaria de Estado da Saúde,
Hospital Infantil Nossa Senhora da Gloria, dispõe:
17.1 - No mínimo, com vinte e quatro horas de antecedência, o Pregoeiro deverá comunicar aos licitantes, por
meio do sistema no qual a licitação foi realizada e por email, data e hora em que declarará o vencedor do certame.
Alega o Representante que “o pregoeiro não realizou a
comunicação por e-mail, descumprindo assim claramente o edital, tornando então todos os atos após essa ação
nulo”.
Para tratar a questão cabe esclarecer que o site www.
compras.es.gov.br o Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA para a realização de licitações na modalidade Pregão Eletrônico. Segundo o Manual do Fornecer
– Pregão Eletrônico, disponível no site https://compras.
es.gov.br/manuais-do-sistema-2, após declarado o vencedor e este habilitado, o sistema abre a opção aos demais participantes do certame para apresentar recurso,
no prazo de 30 (trinta) minutos após a decisão pela habilitação da empresa vencedora da fase de lances.
Assim, pelo protocolo de funcionamento do sistema SIGA, a alegação do Representante de que “sem comunicação prévia foi declarada vencedora a empresa LUXOR
COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA – ME, impedindo assim que DENUNCIANTE
manifestasse sua intensão de recurso”, não possui cabimento. Uma vez que, estando ela online no sistema durante o Pregão Presencial, esta teria a possibilidade de

interpor recurso de tal decisão, a menos que não estivesse participando da sessão online do Pregão Presencial.
Ademais, o sistema envia, de forma automática, conforme já citado Manual e Passo a passo para cadastramento no SIGA, as comunicações disponibilizadas no sistema
para o e-mail cadastrado do participante. Após o preenchimento dos dados de cadastro no sistema SIGA, para
participação no Pregão eletrônico, o participante aceita
termo de responsabilidade pela veracidade das informações ofertadas. Assim, considerando que o envio de notiﬁcações por meio de e-mail ocorre de forma automática pelo sistema SIGA, não há cabimento na aﬁrmação
de não recebimento de tal notiﬁcação pelo Representante, sendo de sua responsabilidade qualquer erro em qual
tenha incorrido no preenchimento de seu cadastro no
sistema.
Além da ausência de irregularidade nos fatos narrados
pelo Representante, das informações prestadas é possível veriﬁcar que se trata de interesse subjetivo, consistente na sua expectativa de, por meio da interposição
de recurso, mesmo após transcorrido o prazo de recurso
fornecido pelo sistema SIGA, fosse a Representante declarada vencedora do Pregão.
A ﬁm de análise, vale cunhar a premissa de que cabe ao
Tribunal de Contas a tutela do interesse público e resguardo do erário e não a tutela do direito da licitante.
Melhor explicando, as Cortes de Contas, instituições de
atribuições constitucionais, são exercentes do controle
externo, tendo como função a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial. Assim, tomando o rol de competências, atribuídas pelas
respectivas constituições às Corte de Contas, inexiste a
atuação na defesa de interesses eminentemente partiwww.tce.es.gov.br

culares.
De fato, quando são analisados procedimentos ou atos
administrativos, a atuação da Corte de Contas poderá
atingir a esfera jurídica de particulares, destinatários do
ato ou integrantes do processo administrativo. Porém,
tal fato se dará de forma reﬂexa, como consequência
prática da determinação emitida pelo Tribunal de Contas, seja pela manutenção, seja pela suspensão ou, ainda, pela reforma do ato ou processo.
Tal entendimento encontra consonância com o Acórdão
2439/2013 emitido pelo Plenário do Tribunal de Contas
da União, cujos excertos estão reproduzidos a seguir:
(...) o Tribunal está sendo acionado para resguardar suposto direito alheio, ou seja, numa situação em que não
se mostra presente o interesse coletivo que justiﬁcaria a
intervenção desta Corte de Contas.
(...) sabendo que não foram esgotados os canais de revisão perante a autoridade recorrida previstos na legislação especíﬁca – a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº
3.555/2000, o Decreto nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 – dos atos que o representante entende contrários aos seus direitos, bem como, no
caso de negativa de provimento, apelo ao órgão da Justiça competente, reforço a tese de que matérias da espécie não encontram espaço para apreciação nesta Casa, sob pena de representar avanço indevido nas atribuições que são próprias da unidade jurisdicionada ou do
Poder Judiciário.
A apreciação e julgamento de direito subjetivo pelas Cortes de Contas implica na avocação inconstitucional de
competências próprias do Poder Judiciário. O que geraria, também, afronta ao sistema constitucional de triparSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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tição do poder.

ça exordial.

(...) ACÓRDÃO

Caso, na situação fática concreta, tenha ocorrido afronta a um direito subjetivo da Representante, é cabida a
apreciação pelo Poder Judiciário, conforme determinação constitucional descrita no art. 5º, inciso XXXV:

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.

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.

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
Esta Corte de Contas também, 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 pedido 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 pe-

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 Administração 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.
www.tce.es.gov.br

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.
ACÓRDÃO TC-2030/2015 - PLENÁRIO
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.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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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
denúncia, dado o não cumprimento dos requisitos de admissibilidade.
(...) ACÓRDÃO
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.
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
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.
(...) ACÓRDÃO
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,
www.tce.es.gov.br

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.
Por ﬁm, das informações prestadas, veriﬁca-se que a administração atuou na forma exigida pela legislação, por
meio do sistema SIGA, garantindo o procedimento devido
no Pregão Presencial, assim garantindo o melhor preço de
aquisição para a administração pública.
Nesses termos, entende-se pela improcedência da representação por se tratar de interesses subjetivos e particulares da licitante, sindicáveis perante o órgão judiciário
competente, e pelos fatos narrados não conﬁgurarem irregularidade a ser tutelada por esta Corte de Contas.
Frente à ausência de irregularidade, resta prejudica a análise dos pressupostos da medida cautelar.
3. CONCLUSÃO
Ante o afastamento das supostas irregularidades alegadas, entende-se pela improcedência da presente Representação, nos termos do art. 95, I da Lei Orgânica desta
Corte de Contas. Desta forma, sugere-se o arquivamento
dos presentes autos e que seja dada ciência ao representante do teor da decisão a ser proferida”.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 95, inciso I, e
101, parágrafo único, da Lei Complementar n. 621/2012,
acompanhando a área técnica e o Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
Segunda-feira, 3 de dezembro 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 da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. No mérito, julgar IMPROCEDENTE a Representação;

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.

ao exercício de 2016.
No Relatório Técnico 00035/2018-8 (evento 65) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
na Instrução Técnica Inicial - ITI 00056/2018-1 (evento
66) para a citação do responsável.

4. Especiﬁcação do quórum:

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).

Exercício: 2016

Em atenção ao Termo de Citação 00266/2018-9 (evento
69), o gestor encaminhou os documentos e justiﬁcativas
(eventos 72 e 73), as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia - NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 02706/2018-4 (evento 76), opinando pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas, concluindo nos seguintes termos:

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba

5 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

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

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA – EXERCÍCIO DE 2016 – PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO – DÉFICIT FINANCEIRO – DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS – DESCUMPRIMENTO DO
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 42 LRF – RESSALVA QUANTO A AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS – REMETER CÓPIAS AO MPES – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Ibatiba, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores.

1.2. CIENTIFICAR o representante;
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 – 27ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

PARECER PRÉVIO TC-082/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05136/2017-1

Responsável: JOSE ALCURE DE OLIVEIRA

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Ibatiba, sob a responsabilidade do senhor Jose Alcure de Oliveira, referente
www.tce.es.gov.br

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido
à Câmara Municipal de Ibatiba, recomendando-se a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Senhor JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA, 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:
Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro
encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial consolidado (item 6.1.1 do RT 035/2018 e 2.4 desta Instrução)
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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– Passível de ressalva;
Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro em diversas fontes de recursos evidenciando Desequilíbrio das Contas Públicas
(item 6.1.2 do RT 035/2018 e 2.5 desta Instrução);
Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – Poder Executivo e Consolidado (item 7.1.1 do RT
035/2018 e 2.6 desta Instrução) e;
Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de
mandato sem suﬁciente disponibilidade de caixa para
pagamento (item 7.4.1.1.a do RT 035/2018 e 2.7 desta Instrução).
Conforme pontuado no item 2.3 desta Instrução, registramos que restou prejudicada a análise do indicativo de
irregularidade apontado no item 4.2.1 do RT 035/2018.
Opina-se também por DETERMINAR ao prefeito que observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000, adotando práticas de controle e evidenciação das fontes de
recursos, conforme pontuado no item 2.4 desta Instrução.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano
Vieira elaborou o parecer PPJC 00210/2018-3 (evento
80) e manifestou-se de acordo com a área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a inclusão do relatório técnico, com vistas à apreciação e à
emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento

da prestação de contas anual do prefeito pelo Poder Legislativo municipal.
II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe
no art. 31, §1º, que a ﬁscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei; e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município
ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios,
onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
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 Inconswww.tce.es.gov.br

titucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o parecer
é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de 2016,
informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face de dispositivos
da Constituição do Estado de Sergipe que dispõem sobre
as competências do Tribunal de Contas estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte ﬁnal do inciso
XII do art. 68, que permite que as Câmaras Legislativas
apreciem as contas anuais prestadas pelos prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal de Contas do
Estado, caso este não o ofereça em 180 dias a contar do
respectivo recebimento, o Colegiado vislumbrou ofensa
ao art. 31, §2º, da Constituição Federal. Asseverou, no
ponto, que o parecer prévio a ser emitido pela Corte de
Contas seria imprescindível, somente deixando de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais é
da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de Ribamar
Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de Contas da
União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima
que só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave
que, quando as contas não forem prestadas devidamente, na forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 201,
de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar de prestar contas anuais da administração ﬁnanceira do município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos.
No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é punido com a pena de detenção de três meses a três anos,
e a condenação deﬁnitiva acarreta a perda de cargo e
a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.
Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992.
Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão ﬁscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo parecer prévio, os quais ﬁcarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato de
prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
A primeira distinção – entre a emissão do parecer pré-

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

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

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 00035/2018-8
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 Núwww.tce.es.gov.br

cleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
2. FORMALIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal conforme disposições contidas na Instrução Normativa TC 34/2015, recebida e homologada no sistema
CidadES em 03/04/2017, 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.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para
emissão do parecer prévio sobre esta prestação de contas encerra-se em 03/04/2019.
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 764/2015,
elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88,
compreendendo as metas e prioridades do município,
dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual
(LOA), deﬁnindo os programas prioritários de governo e
estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas ﬁscais a serem observados na execução orçamentária.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei
783/2016, estimou a receita em R$ 54.850.000,00 e ﬁxou a despesa em R$ 54.850.000,00 para o exercício em
análise, admitindo a abertura de créditos adicionais suSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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plementares até o limite de R$ 10.970.000,00, conforme
art. 5º da LOA.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreram aberturas de créditos adicionais, conforme demonstrado:
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve alteração
na dotação inicial no valor de R$ 6.743.294,50 conforme segue:
Veriﬁca-se que 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$ 10.970.000,00
e a efetiva abertura foi de R$ 16.092.387,47 conforme
o BALEXO, constata-se a infringência à autorização estipulada.
Observa-se, ainda, a ocorrência de divergência entre os
valores evidenciados no BALEXO e os demonstrados no
DEMCAD.

sos correspondentes.

sim como dos ativos e passivos.

Base legal: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei
nº 4.320/64, Lei Municipal 783/2015

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.

A autorização contida no art. 5º da Lei 783/2015, foi de
20% (trinta por cento) sobre o total da despesa ﬁxada
(R$ 54.850.000,00) para abertura de créditos adicionais
suplementares, que corresponde a R$ 10.970.000,00.
Observa-se, no entanto, a abertura de R$ 15.992.387,47
em Créditos adicionais suplementares com base na LOA
(tabela 1), um montante de R$ 6.022.387,47 a maior que
a autorização supra.
Sendo assim, sugere-se citar o responsável para que
apresente as justiﬁcativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo de irregularidade.
4.1.1.2 Divergência entre os montantes evidenciados no
BALEXO e os demonstrados no DEMCAD.
Base legal: IN TC N° 034/2015, Anexo I.
Conforme demonstra-se abaixo, há divergência entre
os montantes de Créditos adicionais suplementares e
Anulação de dotações evidenciados no BALEXO e os demonstrados no DEMCAD

Em consulta aos arquivos 301 – Lei de alterações da LOA
e Anexos e 303 – Decretos de abertura de créditos adicionais, não foi possível conﬁrmar os valores dos demonstrativos DEMCAD e BALEXO, tendo em vista a existência de divergência entre o levantamento dos decretos encaminhados ao CidadES, os valores evidenciados
no BALEXO e os demonstrados no DEMCAD.

Ressalta-se que em consulta aos arquivos 301 – Lei de alterações da LOA e Anexos e 303 – Decretos de abertura
de créditos adicionais, não foi possível conﬁrmar os valores dos demonstrativos DEMCAD e BALEXO.

4.1.1 Indicativos de Irregularidades

4.2 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

4.1.1.1 Abertura de crédito adicional suplementar sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recur-

A política ﬁscal dos entes públicos abrange a administração das receitas, do orçamento e da despesa pública, as-

Sendo assim, sugere-se citar o responsável para que
apresente as justiﬁcativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo de irregularidade.

www.tce.es.gov.br

As receitas primárias (não-ﬁnanceiras) são as resultantes
basicamente da arrecadação de tributos e prestação de
serviços. As despesas primárias são aquelas necessárias
à prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas ﬁnanceiras).
Por seu turno, o resultado nominal possibilita acompanhar a evolução da dívida ﬁscal líquida, indicando a necessidade ou não de ﬁnanciamento do setor público junto a terceiros.
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) estabelece regras em relação às metas de resultados primário e nominal, conforme o §1º do art. 4º:
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação de empenho quando comprometido o atingimento
das metas estabelecidas na LDO:
Art. 9º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento
das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o MinistéSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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rio Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
O acompanhamento da evolução do cumprimento ou
não das metas estabelecidas na LDO, para os resultados
primário e nominal, é feito por meio do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), na forma estabelecida pela Lei Complementar 101/2000. A meta estabelecida na LDO para resultados primário e nominal do
município e o resultado obtido da execução do orçamento estão detalhados no quadro a seguir:
* A LDO encaminhada via sistema CidadES não contempla os Anexos de Metas Fiscais.
O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte
de Contas, pelo não atingimento de metas previstas conforme consta nos seguintes processos:
4.2.1 Indicativo de Irregularidade
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 23 da LDO.
Observou-se que o município, em 2016, não atingiu as
metas estabelecidas na LDO para os resultados primário
e nominal (tabela 04).
Considerando o disposto no art. 9º da Lei Complementar 101/2000 e a previsão no art. 23 da LDO do Município (Lei 764/2015), sobre 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:

Tendo em vista que o município descumpriu a meta estabelecida na LDO para os Resultados Primário e Nominal, e, apesar da ocorrência de superávit ﬁnanceiro do
exercício anterior (2015), bem como apuração no atual exercício (2016) de superávit ﬁnanceiro, observa-se o
descumprimento do art. 42 da LRF (tabela 22), bem como a ocorrência de déﬁcits em algumas fontes vinculadas como FUNDEB 40%, 60% e recursos próprios da saúde; sugere-se citar o responsável para justiﬁcar-se, trazendo aos autos os atos que implementaram a limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
4.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, veriﬁca-se que
houve uma arrecadação de 94,29% em relação à receita prevista:
A receita orçamentária, segundo a classiﬁcação por categoria econômica, é a que segue:
A execução orçamentária consolidada representa
92,26% da dotação atualizada, conforme se evidencia na
tabela a seguir:
A despesa orçamentária, segundo a classiﬁcação por categoria econômica, é a que segue
A execução orçamentária evidencia um resultado deﬁcitário no valor de R$5.112.667,41, conforme demonstrado a seguir:

ceiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:
Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades apresentado nos termos de veriﬁcação:
Observa-se que a divergência apontada decorre do fato de o TVDISP Consolidado não estar de fato consolidado, evidenciando apenas as contas de saúde e educação,
em desacordo com a IN 34/2015 (Anexo I: A - CONTAS DE
PREFEITO - TVDISP - Termo de veriﬁcação de disponibilidades consolidado, conforme layout constante do Anexo
II desta Instrução Normativa).
Considerando que o referido relatório é um instrumento
acessório, cuja divergência não causou prejuízo à análise das contas de governo, sugere-se não citar o responsável, e RECOMENDAR ao responsável que encaminhe,
nas próximas prestações de contas, o TVDISP Consolidado, de acordo com o disposto no instrumento de regulamentação de remessa vigente à época do encaminhamento da Prestação de Contas (atualmente IN 34/2015
atualizada pela IN 40/2016).
6. EXECUÇÃO PATRIMONIAL

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA

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 execução ﬁnanceira, evidenciada no Balanço Finan-

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evi-

Conforme demonstrado na Tabela 14, o déﬁcit orçamentário está amparado por superávit ﬁnanceiro do exercício anterior (2015), no montante de R$ 8.048.164,84.
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dencia um resultado patrimonial superavitário no valor
de R$ 397.057,62. Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais quantitativas reﬂetiu positivamente
no patrimônio do município.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
do município, no encerramento do exercício em análise:
Demonstra-se, a seguir, o resultado ﬁnanceiro apurado
no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no
Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro (Fonte de
Recursos):

Sendo assim, sugere-se RECOMENDAR ao responsável
que demonstre os restos a pagar processados e não processados no Demonstrativo da Dívida Flutuante de forma segregada, em atenção ao parágrafo único do art. 92
da Lei 4.320/64
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
6.1.1 Ausência de Controle das Fontes de Recursos Evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro Encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado.
Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/1964.
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), veriﬁcou-se o déﬁcit ﬁnanceiro nas diversas fontes de recursos especiﬁcadas a seguir, resultado do confronto entre ativo e passivo ﬁnanceiros:
Entretanto, o resultado acima é inconsistente com o o
apurado por este TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, tabela 22 deste relatório.

O superávit ﬁnanceiro, representado pela diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de
créditos adicionais, desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei
4.320/1964.

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do
art. 8º, da Lei Complementar 101/00, 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.

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

Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para
que apresente as justiﬁcativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo de irregularidade.

Observa-se que o Demonstrativo da Dívida Flutuante
(DEMDFL) não apresenta segregação entre os restos a
pagar processados e não processados.

6.1.2 Apuração de Déﬁcit Financeiro em Diversas Fontes
de Recursos Evidenciando Desequilíbrio das Contas Públicas
www.tce.es.gov.br

Base Normativa: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do
art. 8º, da Lei Complementar 101/00, 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.
Diante do apresentado, propõe-se citar o Prefeito para que apresente as justiﬁcativas e/ou documentos que
esclareçam este indicativo de desequilíbrio das contas
públicas.
7. GESTÃO FISCAL
7.1 DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal
pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), que
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por sua vez, segundo deﬁnição da Secretaria do Tesouro Nacional:

entender necessários face ao descumprimento do limite
de despesa com pessoal.

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.

7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO

Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2016,
que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 51.233.041,37.
Constatou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 59,27% 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 62,06% em relação à receita corrente líquida, conforme demonstrado
na planilha APÊNDICE C deste relatório, e evidenciado
resumidamente na tabela a seguir:
Conforme se observa da tabela anterior, considerando as
despesas consolidadas, não foram cumpridos o limite legal de 60% e o limite prudencial de 57%.
Relativamente ao exercício 2016, foram emitidos pareceres de alerta conforme demonstrado no quadro abaixo:
Sendo assim, sugere-se citar o responsável para que
querendo, apresente as justiﬁcativas e documentos que

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

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

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a
Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para ﬁns ﬁscais, corresponde ao montante total das obrigações ﬁnanceiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de operações
de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em
virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a
partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.

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

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.

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 corren-

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 con-
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7.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167, III da
Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I, alínea
“c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos
ﬁnanceiros assumidos em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição ﬁnanciada
de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos ﬁnanceiros.
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troladas pelo Poder Público Federal (artigo 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os limites para a contratação das operações de
crédito pelos municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, conforme
art. 7°.
Para os municípios, restou deﬁnido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um
exercício ﬁnanceiro;
11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida para o comprometimento anual com
amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar.
Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite para o saldo global das garantias
concedidas pelos 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:
Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer
garantias anteriormente prestadas;
Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
deﬁnido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;

Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO), o Senado Federal deﬁniu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda, as
disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resolução.
Apresenta-se, nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis que integram a prestação de
contas, os montantes e limites de operações de crédito
contratadas pelo município, apurados ao ﬁnal do exercício em análise:
De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados, no exercício, os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do
Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e
no art. 167 da Constituição da República, bem como não
houve concessão de garantias ou recebimento de contragarantias.
7.4 OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO PODER
NO ÚLTIMO ANO DE SEU MANDATO
7.4.1 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar
O passivo ﬁnanceiro das entidades públicas é composto de valores devidos cujo pagamento independe de autorização orçamentária, uma vez que a obrigação já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não está atrelado ao orçamento, como as consignações e depósitos
de terceiros.
www.tce.es.gov.br

Restos a pagar são as despesas legalmente empenhadas
pelo ente público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964 conceitua e classiﬁca os restos a pagar da seguinte forma,
em seu art. 36:
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.
Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço
foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo
fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.
Os restos a pagar não processados são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, porém o objeto adquirido
ainda não foi entregue, ou o serviço correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor, estando, portanto,
pendente de regular liquidação e pagamento.
A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito para os restos a pagar processados e não processados:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para
o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi veriﬁcado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração
não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os empenhos de
contrato e convênios que se encontram em plena execução, não existindo o direito líquido e certo do credor.
Dessa forma, no encerramento do exercício a despesa
orçamentária que se encontrar empenhada, mas ainda
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não paga será inscrita em restos a pagar não processados.
Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente a necessidade de vinculação dos recursos à ﬁnalidade especíﬁca, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000:
Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo
5), que tem como propósito dar transparência ao montante disponível para ﬁns da inscrição em Restos a Pagar
de despesas não liquidadas, evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).
O demonstrativo também possibilita a veriﬁcação do
cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no último ano de mandato da gestão administrativo-ﬁnanceira
de cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja suﬁciente disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações
de despesa contraídas.
Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente mencionados, e ainda, considerando-se as informações encaminhadas pelo responsável
em sua prestação de contas, veriﬁcou-se que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo (2º semestre ou 3º quadrimestre
de 2016) são as que seguem:

* Constata-se existência de Despesa de Exercício Anterior - DEA de R$ 44,54 na fonte Saúde - Outros recursos, R$ 911,45 na fonte Educação - Outros recursos, R$
658,29 na fonte Demais vinculadas.
7.4.1.1 Indicativo de Irregularidade
Despesas Contraídas nos dois Últimos Quadrimestres de
Mandato sem Suﬁciente Disponibilidade de Caixa paga
Pagamento
Base Legal: Art. 42 da LRF
Com vistas ao equilíbrio das contas públicas, a Lei de
Responsabilidade Fiscal estabeleceu, em seu artigo 42,
a vedação ao titular de Poder ou órgão, de contrair, nos
dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigação
de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suﬁciente disponibilidade de caixa para este efeito.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ao discorrer sobre o tema em seu Manual de Demonstrativos Fiscais
(MDF), assim se pronunciou:
Como regra geral, as despesas devem ser executadas e
pagas no exercício ﬁnanceiro e, extraordinariamente,
podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no
exercício seguinte com a suﬁciente disponibilidade de
caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da
geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à
execução ﬁnanceira da despesa em todos os exercícios e
não somente no último ano de mandato.
Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 se limitar
aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato,
a LRF estabelece que a responsabilidade na gestão ﬁscal
pressupõe a ação planejada e transparente em que se
www.tce.es.gov.br

previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar
o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes devam ser observados no decorrer de todo o mandato, de forma que as receitas não sejam superestimadas,
nem haja acúmulo excessivo de passivos ﬁnanceiros.
[...]
Ao assumir uma obrigação de despesa através de contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra forma de
contratação no seu último ano de mandato, o gestor deve veriﬁcar previamente se poderá pagá-la, valendo-se
de um ﬂuxo de caixa que levará em consideração “os encargos e despesas compromissadas a pagar até o ﬁnal do
exercício” e não apenas nos dois últimos quadrimestres.
[...]
De acordo com o art. 42, as despesas decorrentes de
obrigações contraídas nos últimos dois quadrimestres,
deverão ser pagas até o ﬁnal do ano ou, se for o caso,
ser pagas no ano seguinte com recursos provisionados
no ano anterior. Para cumprimento da regra, o limite a
ser observado é o de disponibilidade de caixa, considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até
o ﬁnal do exercício. Para que essas despesas possam ser
pagas, é preciso pagar primeiramente os credores mais
antigos, ou seja, deve-se respeitar a ordem cronológica
das obrigações.
Em relação ao art. 42 da LRF, observados as vinculações dos recursos públicos (parágrafo único do art. 8º
da mesma lei), a veriﬁcação do cumprimento se dá pelo confronto das obrigações contraídas com a disponibilidade de caixa existente, levando-se em conta os encargos e despesas compromissadas a pagar até o ﬁnal do
exercício e não apenas nos dois últimos quadrimestres.
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Entende-se como assunção de obrigação de despesa
aquela proveniente de contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra forma de contratação. Nesse aspecto, dispõe a Lei 8.666/1993 (art. 62):
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
(grifo nosso).
Entende-se, portanto, que, na ausência do instrumento
de contrato, a nota de empenho pode extrapolar o aspecto meramente orçamentário-ﬁnanceiro e assumir natureza contratual.
Do detalhamento a seguir observou-se que o Poder Executivo contraiu obrigações de despesa no período vedativo com insuﬁciência de recursos ﬁnanceiros para pagamento, nas seguintes fontes de recursos:
Observa-se a inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade de caixa suﬁciente para pagamento, o que é vedado pelo art. 55 da LRF, e que a disponibilidade líquida de caixa na fonte “não vinculado” (Tabela 22, R$ -284.546,41) não é suﬁciente para acobertar
a insuﬁciência de caixa das fontes Saúde e Educação recursos próprios (R$ -943.403,13).
Os restos a pagar empenhados e liquidados no período vedativo, derivados ou não de contratações pactuadas são os evidenciados no APÊNDICE G deste Relatório
Técnico, nas fontes Educação (Saúde - Recursos próprios,

Educação - Recursos próprios e Não vinculadas).

art. 20.

Consta do referido APÊNDICE G as seguintes informações sobre as obrigações de despesa consideradas na
apuração: nº e data do empenho, fornecedor, histórico
da despesa, classiﬁcação dos restos a pagar entre processados e não processados, valor, fonte de recursos, nº
e data de assinatura do contrato/congênere.

Assim, uma vez que o exercício em discussão nestes autos refere-se ao ﬁnal de mandato do titular do Poder Executivo Municipal, necessário que seja avaliada a mencionada disposição estabelecida no parágrafo único do art.
21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ressalte-se que a inscrição de Restos a Pagar não Processados também encontra vedação, conforme art. 55
da LRF.
Diante do exposto, propõe-se citar o responsável a apresentar alegações de defesa acompanhadas de documentos comprobatórios.
7.5 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR
NO PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO
Base normativa: artigo 21, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000.
A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu na seção II,
subseção II, questões acerca da despesa com pessoal e
de seu controle total:
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art.
169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato
de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao ﬁnal do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no
www.tce.es.gov.br

Para tanto, mister demonstrar a forma como esta Corte de Contas dá interpretação ao mencionado dispositivo. Por meio do Processo TC 6.955/2008, foi enfrentada
esta matéria e o Plenário desta Corte de Contas ﬁrmou
entendimento externado no Parecer Consulta 001/2012,
publicado no Diário Oﬁcial do Estado de 25/01/2012, de
onde se extrai:
Já o preceito contido no parágrafo único do referido art.
21, além do cunho de moralidade pública implícito no
citado dispositivo legal, visa coibir a prática de atos de
favorecimento relacionados com os quadros de pessoal, mediante concessões em ﬁnal de mandato (contratações, nomeações atribuição de vantagens etc.), no sentido de evitar o crescimento das despesas de pessoal, o
conseqüente comprometimento dos orçamentos futuros e a inviabilização das novas gestões. 14. Entretanto, apesar de ser direcionado a todos os administradores públicos, o citado dispositivo, da mesma forma que
o caput do artigo 21, não pode ser interpretado literalmente, sob pena de inviabilizar a administração nos últimos 180 dias da gestão de seus dirigentes, uma vez
que, se assim fosse, nesse período, estariam impedidos
de realizar qualquer tipo de ato que resultasse aumento de despesa. Dessa forma, considerando que o objetivo da norma contida no Parágrafo único do art. 21 da
Lei Complementar nº 101/2000 é assegurar a moralidade pública, não pode ela atingir as ações dos administraSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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dores voltadas para o atingimento das metas previstas
no planejamento do órgão. 15. Assim, para que haja a
incidência da vedação prevista no mencionado dispositivo legal, com a consequente nulidade dos atos, é necessário que estes se apresentem conjugados dos seguintes
pressupostos: resultar aumento da despesa com pessoal, reﬂetir ato de favorecimento indevido e ser praticado
nos 180 dias que antecedem o ﬁnal do mandato. 16. Como consequência lógica, a nulidade prevista deixa de incidir sobre os atos de continuidade administrativa que,
guardando adequação com a lei orçamentária anual, sejam objeto de dotação especíﬁca e suﬁciente, ou que estejam abrangidos por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas
e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, com compatibilidade com o Plano Plurianual e a
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias [grifo nosso]. [...]
Isto posto, conclui-se que a concessão de abono pecuniário pela Câmara Municipal a servidores efetivos, comissionados, contratados temporariamente, cedidos e inativos, pode acontecer por meio de lei em sentido estrito/
formal, de iniciativa da respectiva casa, aprovada mesmo durante o período de 180 dias, observados os limites previstos no art. 20, da LRF, bem como o estabelecido no art. 16 do mesmo diploma legal e no art. 169, §
1º, da CF.”
No intuito de avaliar se houve aumento de despesas nos
últimos 180 dias (de 05 de julho até ﬁnal do exercício) do
mandato do Prefeito Municipal, foi analisada a informação das folhas de pagamento referentes às competências de junho a dezembro do exercício em análise, observou-se, no entanto, que o arquivo FOLRGP encaminha-

do pelo Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba apresenta
números idênticos ao arquivo FOLRGP encaminhado pela Prefeitura de Ibatiba (Gestão), não sendo possível utilizar seus dados.
Desta forma, como alternativa, veriﬁcou-se, por meio
do sistema CidadES, o total contabilizado nas rubricas
de despesa com pessoal, entre 01/01 a 30/06 e 01/07 a
31/12/16, obtendo-se o seguinte resultado:
Em consulta ao site da transparência, veriﬁcou-se ainda
a seguinte evolução no número de servidores:
Entretanto, considerando o crescimento em termos ﬁnanceiros, depreende-se que não há evidências de descumprimento do art. 21, § único da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta Corte de
Contas.
7.6 RENÚNCIA DA RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária,
da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de rewww.tce.es.gov.br

ceita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º da LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas
Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos, o da estimativa e compensação da renúncia de receita e o da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
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.
8. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
8.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da
República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e
devem destinar, ainda, não menos do que 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e DesenSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb) para o pagamento dos
proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
em análise, aplicou 32,93% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme
planilha de apuração, APÊNDICE D deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir:
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos
proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base na documentação
que integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 73,33% das receitas provenientes do Fundeb,
conforme demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE D, apresentado resumidamente na tabela a seguir:
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.
8.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos mínimos para o ﬁnanciamento
das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo a
obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de recursos provenientes de impostos e trans-

ferências, em ações e serviços públicos de saúde.
Deﬁniu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei complementar estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios,
objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;
As normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal; e
As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.
Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar 141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição da República, estabelecendo os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas de
ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; e a transparência, visibilidade, ﬁscalização, avaliação e controle da aplicação dos
recursos destinados à saúde.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os municípios e o Distrito
Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
www.tce.es.gov.br

recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição
da República.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício em análise, aplicou 31,45% da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos de saúde, conforme
demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE E deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a
seguir:
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde.
8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb) e atribuiu
aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a
competência ﬁscalizatória sobre esses recursos.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por, no mínimo, nove membros, sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;
1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores técnico-administraSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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tivos das escolas básicas públicas;

Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:

DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE

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

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

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

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

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

Supervisionar a realização do censo escolar anual;

A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos
de Saúde a competência para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução
orçamentária e ﬁnanceira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução daquela Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações
respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para
que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
(LC 141/2012, art. 41).

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

Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo
em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, veriﬁcando os registros contábeis e os
demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e análise
da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-ﬁnanceira, acompanhado de parecer conclusivo, e notiﬁcar o órgão executor dos programas e o FNDE
quando houver ocorrência de eventuais irregularidades
na utilização dos recursos.

A LC 141 estabeleceu, ainda, que o gestor do SUS em cada ente da Federação deve elaborar relatório detalhado
referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:
Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
e suas recomendações e determinações;
Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em
seu âmbito de atuação.

Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que integra
a prestação de contas anual do município, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício em análise, e constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação das contas.

No § 1º do artigo 36, determinou-se aos entes da Federação, a obrigatoriedade de comprovação de elaboração
do relatório detalhado referido anteriormente, mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao
da execução ﬁnanceira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas na Lei Complementar.

8.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO

A Instrução Normativa TC 34/2015 disciplinou a obriga-
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toriedade de envio do Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde, na forma dos
artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal 141/2012.

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:

Avaliou-se o documento que foi encaminhado como parecer do Conselho Municipal de Saúde - Resolução nº
04/2017 (SAU-otimizado_1), emitido sobre a prestação
de contas relativa ao exercício em análise, e constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação das contas.

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

9. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre os
municípios, no Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado.
Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o
limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo
e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de
contas, apuraram-se os valores transferidos pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo
(planilha detalhada APÊNDICE F deste relatório), no decorrer do exercício em análise, conforme demonstrado
sinteticamente na tabela a seguir:
Portanto, veriﬁca-se, da tabela acima, que o limite constitucional foi cumprido.
10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia e eﬁciência, da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
No parágrafo primeiro, ﬁcou estabelecido que “os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela
darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena
de responsabilidade solidária”.
Por meio da Resolução 227/2011, alterada pela Resolução 257/2013, esta Corte de Contas dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e ﬁscalização do Sistema
de Controle Interno da Administração Pública, aprovando também o “Guia de orientação para implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, e
estabelecendo prazos para que os jurisdicionados atendessem aos comandos regulamentadores.
www.tce.es.gov.br

Consta da Instrução Normativa TC 34/2015 previsão para
encaminhamento, pelo prefeito, da seguinte documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de
ação para implantação do Sistema de Controle Interno
(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II,
Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC
nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, constata-se
que o sistema de controle interno foi instituído pela Lei
municipal 1379/2012, sendo que a Câmara Municipal
não subordina-se à unidade de controle interno do Executivo Municipal.
A documentação estabelecida na Instrução Normativa
TC 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação, sendo que foram apontadas ressalva e abstenção de emissão de opinião, conforme abaixo:
11. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
12. ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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CONTÁBEIS)
12.1 CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predeﬁnidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
12.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela seguinte:
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
12.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados.
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela seguinte:
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

12.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação
Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Veriﬁcou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:

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

Pelo exposto, veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

12.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação
Reserva do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Veriﬁcou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Pelo exposto, veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
12.1.5 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à receita orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 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:
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
12.1.8 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:

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

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

12.1.6 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à despesa orçamentária

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

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
www.tce.es.gov.br
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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 deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
12.1.10 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:
Pelo exposto, veriﬁca-se observância ao método das partidas dobradas.
12.1.11 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/196
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.

Conforme o DEMCAD houve suplementação de dotação orçamentária tendo como fonte o superávit ﬁnanceiro do exercício anterior (2015), no montante de R$
4.472.628,61.
12.1.13 Análise da despesa executada em relação à receita realizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor total da receita realizada no Balanço Orçamentário deve ser maior ou igual à despesa
executada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Pelo exposto, observa-se a ocorrência de déﬁcit orçamentário, no entanto, conforme demonstrado na Tabela 14, o déﬁcit está amparado por superávit ﬁnanceiro do exercício anterior (2015), no montante de R$
8.048.164,84.
13. REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS
Base Normativa: Lei Municipal 1423/2012; arts. 37, incisos X e XI, 29, inciso V, e 39, § 4º da Constituição da República.
A Lei Municipal nº 659/2012 ﬁxou os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito em R$ 13.900,00 e R$ 6.500,00,
respectivamente.

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

Da análise das ﬁchas ﬁnanceiras do Prefeito e do Vice-Prefeito referentes ao exercício de 2016, veriﬁca-se
que o Prefeito recebeu R$ 13.900,00 mensais no período de janeiro a dezembro/2016; e o Vice-Prefeito, percebeu R$ 6.500,00 mensais no período de janeiro a dezembro/2016 a título de subsídio.

Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço Orçamentário deve ser igual ou menor que à receita prevista, conforme demonstrado na tabela seguinte:

Diante do exposto, constata-se que as despesas com a
remuneração desses Agentes Políticos, durante o exercício 2016, estão em conformidade com o mandamen-

12.1.12 Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à receita prevista atualizada

www.tce.es.gov.br

to legal.
14. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual, ora analisada, reﬂetiu a
atuação do prefeito municipal responsável pelo governo no exercício de 2016, chefe do Poder Executivo municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas
do município.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças e
demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam na opinião pela citação do responsável, com base
no artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:
II.3 DAS IRREGULARIDADES AFASTADAS NA ITC
02706/2018-4
Insta salientar que as irregularidades apontadas no Relatório Técnico descritas abaixo, a área técnica sugeriu o
afastamento:
II.3.1 Abertura de crédito adicional suplementar sem
prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes (item 4.1.1.1 do RT 35/2018);
II.3.2 Divergência entre os montantes evidenciados no
BALEXO e os demonstrativo no DEMCAD (item 4.1.1.2 do
RT 35/2018);
II.3.3 Inobservância dos Requisitos da LRF e da LDO quanto à Limitação de Empenho (ITEM 4.2.1 do RT 35/2018).
Acompanho o posicionamento vertido pela área técnica quanto ao afastamento das irregularidades expostas
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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acima.
Quanto aos indicativos de irregularidades remanescentes, passo a expor as razões que formaram meu convencimento.
II.4 DAS IRREGULARIDADES REMANESCENTES
II.4.1 Ausência de Controle das Fontes de Recursos Evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado (Item 6.1.1 do RT 35/2018 e 2.4 da ITC
2706/2018).
Base normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64.
Inicialmente, alega o defendente que o anexo do balanço
patrimonial e o anexo 5 do RGF não devem necessariamente apresentar os resultados exatamente iguais, tendo em vista que o anexo 5 do RGF carrega o resultado
das despesas empenhadas e não liquidadas.
Aduziu, ainda, que os valores apresentados através do
Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro foram gerados de forma inconsistente em virtude de o município
prever, já na elaboração do orçamento anual, um determinado percentual de arrecadação para cada fonte de
recursos, similarmente ao que ocorre com as contas da
educação. Todavia, ao executar a despesa, o município
veriﬁcou a necessidade de canalizar mais recursos para
a fonte do MDE, desta forma, realizou o procedimento
através de transferência bancária, todavia, as transferências não movimentam as contas de Disponibilidade por
Destinação de Recursos nº. “821110100000”, acarretando as distorções apresentadas em determinadas fontes.
Por ﬁm, o gestor informou que o município realizou o devido ajuste do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro apresentado

através do Balanço Patrimonial de 2017, sanando em deﬁnitivo o item em questão.
A área técnica, por sua vez, sugeriu acolher as alegações
de defesa, considerando o item passível de ressalva e determinação, tendo em vista o baixo potencial ofensivo da
irregularidade em análise.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica quanto a incoerência entre
as informações contidas nos demonstrativos contábeis.
Entretanto, observa-se que o gestor retiﬁcou o ocorrido
no exercício de 2017.
Cumpre ressaltar que a irregularidade em questão evidencia um ato de gestão praticado com impropriedade
formal, tendo em vista tratar-se de inconsistência contábil, não constituindo uma irregularidade insanável e não
comprometendo a validade das contas da municipalidade, o que a torna passível de ressalva.
O objetivo da apresentação desse demonstrativo é o
atendimento ao artigo 8º e 50 da LRF, a saber:
Art. 8º Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda
que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 50 Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo
ou despesa obrigatória ﬁquem identiﬁcados e escriturados de forma individualizada;
www.tce.es.gov.br

Diante do exposto, mantenho o indicativo de irregularidade, entretanto, destaco que o presente indicativo por
si só não possui potencial ofensivo de macular as contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou falta
de natureza formal, sem gravidade e que não representou dano injustiﬁcado ao erário, nos moldes do artigo 80,
inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Contudo, determino ao atual gestor que observe o parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e nesse sentido, que adote práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo
05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional).
II.4.2 Apuração de Déﬁcit Financeiro em Diversas Fontes de Recursos Evidenciando Desequilíbrio das Contas Públicas (Item 6.1.1 do RT 35/2018 e 2.5 da ITC
2706/2018).
Base normativa: artigo 1º, § 1º, c/com artigo 4º, inciso I,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito ao
confronto entre ativo e passivo ﬁnanceiros, que resultou
em déﬁcit ﬁnanceiro em diversas fontes de recursos, especiﬁcadas a seguir:
As justiﬁcativas do defendente são similares aos do item
anterior. Inicialmente, alega o defendente que o anexo
do balanço patrimonial e o anexo 5 do RGF não devem
necessariamente apresentar os resultados exatamente
iguais, tendo em vista que o anexo 5 do RGF carrega o
resultado das despesas empenhadas e não liquidadas.
Alega, também, que o anexo do balanço patrimonial foi
gerado erroneamente, conforme explicitado no item anterior, sendo que o valor correto de disponibilidades da
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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municipalidade são aquelas evidenciadas no Relatório
Técnico deste Tribunal de Contas, aduzindo, ainda, que
o município realizou o devido ajuste do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro apresentado através do Balanço Patrimonial de 2017.
Por ﬁm, informa que os déﬁcits ﬁnanceiros gerados de
R$ 359.739,50; R$ 557.663,63; e R$ 284.546,41 nas fontes de recursos próprios de saúde, recursos próprios de
educação e recursos próprios, respectivamente, foram
gerados em virtude do município ter efetuado o pagamento de R$ 1.679.798,05 referente a parcelamento de
débitos junto ao INSS e com a Receita Federal referente ao PASEP, concluindo que se os valores tivessem sido
recolhidos no exercício a que se refere a despesa, a disponibilidade de caixa na administração em análise estaria elevada justamente no montante de R$ 1.679.798,05,
possibilitando o município gerar uma suﬁciência de caixa
de recursos próprios de R$ 1.395.251,64.
A área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
2706/2018, observou que apesar do resultado consolidado do município ter sido de superávit ﬁnanceiro de R$
3.296.994,79, tem-se que o déﬁcit ﬁnanceiro nas fontes
de recursos, que quando aliado ao descumprimento do
artigo 42, que será objeto de análise no item II.4.4 deste
voto, irá gerar prejuízos futuros à gestão ﬁscal consolidada do município. Assim, conclui por não acatar as alegações de defesa e opina pela manutenção do indicativo de
irregularidade em comento.
Pois bem.
O defendente alega que os déﬁcits ﬁnanceiros de R$
359.739,50; R$ 557.663,63; e R$ 284.546,41 nas fontes
de recursos próprios de saúde, recursos próprios de educação e recursos próprios, respectivamente, foram gera-

dos em virtude do município ter efetuado o pagamento
de R$ 1.679.798,05 referente a parcelamento de débitos
junto ao INSS e com a Receita Federal referente ao PASEP, concluindo que se os valores tivessem sido recolhidos no exercício a que se refere a despesa, a disponibilidade de caixa na administração em análise estaria elevada justamente no montante de R$ 1.679.798,05, possibilitando o município gerar uma suﬁciência de caixa de recursos próprios de R$ 1.395.251,64.

técnica e mantenho a irregularidade quanto à apuração
de déﬁcit ﬁnanceiro em diversas fontes de recursos evidenciando desequilíbrio das contas públicas em descumprimento ao artigo 1º, § 1º, c/com artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.

Veriﬁquei nos Demonstrativos da Dívida Fundada –
Anexo XVI dos exercícios de 2012 a 2016 (processos
TCs 3065/2013, 3345/2014, 5443/205, 3746/2016 e
5136/2017), e constatei que assiste razão o defendente, pois ao saldo da dívida fundada inicial em 2013 de
R$ 1.814.041,70 foram inscritos parcelamentos de
INSS, precatórios e outras dívidas de impostos em R$
1.526.082,48 referentes a exercícios anteriores e pagos
R$ 2.342.687,31, restando um saldo para 2017 de R$
997.436,87.

Base normativa: artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.

Entretanto, veriﬁquei nos Demonstrativos da Dívida Flutuante – Anexo XVII dos exercícios de 2012 a 2016, e
constatei que dos Restos a Pagar Processados e Não Processados no valor de R$ 4.354.808,41 inscritos até 2012,
apenas o montante de R$ 485.950,62 foi deixado sem
saldo ﬁnanceiro (descumprimento do artigo 42 da Lei
101), e que no período do mandato do defendente, este cancelou RAP até 2012 em R$ 2.126.521,29, ou seja,
descontando a insuﬁciência do art. 42, retornou de disponibilidade o montante de R$ 1.640.570,67. Valor esse
que poderia ter sido utilizado para cobertura dos déﬁcits, além de que os cancelamentos de RAP referentes ao
INSS foram transformados em dívida fundada.
Por todo o exposto, acompanho o entendimento da área
www.tce.es.gov.br

II.4.3 Descumprimento dos limites legal e prudencial
das despesas com pessoal do Poder Executivo e da
despesa com pessoal consolidadas (Item 7.1.1 do RT
35/2018 e 2.6 da ITC 2706/2018).

O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a realização de despesas com pessoal e encargos sociais no
montante de R$ 30.359.790,15 no Poder Executivo e R$
31.787.305,48 de despesa consolidada, que resultou na
aplicação de 59,27% e 62,06% da Receita Corrente Líquida – RCL, ensejando os descumprimentos dos limites
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Devidamente notiﬁcado, o gestor alegou o que segue:
Inicialmente, no que se refere ao montante da Receita
Corrente Líquida e da despesa total com pessoal apurada por este Egrégio Tribunal de Contas, não há o que se
questionar, pois os mesmos se encontram em total conformidade com o que estabelece o inciso IV do art. 2° e
art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal n°. 101/2000.
É bem verdade que um dos maiores desaﬁos dos gestores públicos, está na capacidade de gerir e controlar as
despesas com pessoal do ente, controle esse necessário
de ser cada vez mais intensiﬁcado em virtude do baixo
crescimento das receitas municipais em relação aos índices de reajustes de pessoal pleiteados pelos sindicaSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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tos, que na maioria dos casos são requeridos com base no IPCA e na concessão de reajustes do Piso Nacional
de algumas categorias, dentre elas a dos proﬁssionais do
magistério.
No caso especíﬁco do município de Ibatiba, um dos fatores que vem contribuindo negativamente para a elevação do índice de gasto com pessoal, está atrelado na
elevação do gasto com os proﬁssionais do magistério do
município, pois se o município estivesse aplicando 60%
com os proﬁssionais do magistério, iria obter uma redução de R$ 1.900.987,69 (um milhão, novecentos mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) no gasto anual com pessoal. (DOC-006)
O segundo ponto que passaremos a abordar, diz respeito ao entendimento difuso exarado por diversos Tribunais de Contas dos Estados relativo ao fato de considerar ou expurgar da despesa com pessoal os proﬁssionais
integrantes do PACS e ESF, sendo computado como gasto com pessoal tão somente a parcela desembolsada pelo município. Além da divergência de entendimento no
cômputo da despesa com pessoal relativo ao PACS e ESF,
há divergência também, na apuração da Receita Corrente Líquida, sendo considerado por alguns Tribunais de
Contas, as transferências intergovernamentais do PACS e
ESF na base de cálculo da RCL, enquanto que para outros
Tribunais, tais valores deverão ser expurgados da base
de cálculo da Receita Corrente Líquida.
Se esse entendimento fosse unânime entre os Tribunais
de Contas do País, o gasto com pessoal não só do município de Ibatiba, como dos demais municípios do país seria bem menor.
Apesar de que se este procedimento de dedução dos recursos do PACS e ESF fosse adotado pelo TCEES, ainda

assim o município ﬁcaria acima do limite legal de gasto
com pessoal, mas a exclusão no índice seria muito benéﬁca para o município.
Neste ponto, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo se manifestou, ainda que preliminarmente, através da Orientação Técnica nº. 005/2014, processo TC nº.
0216/2014, “que as transferências relativas às ações de
governo PACS e PSF são transferências correntes, que,
portanto, se incluem no computo da RCL”, bem como
opinou pela “impossibilidade de se considerar as despesas com remuneração dos servidores atuantes no PACS
e PSF como Outros serviços de terceiros - pessoa física”,
devendo, ao contrário, ser computadas para os ﬁns dos
arts. 18 a 23 da LC n. 101/2000, como despesas com pessoal.
Por outro lado, e divergindo do entendimento da Orientação Técnica do TCEES n°. 005/2014, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais se manifestou através das
consultas n°. 656.574, 700.774, 832.420 e 838.571, consignado que: “levando-se em conta que os programas
são compartilhados entre entes da Federação, cada esfera de governo lançará como despesa de pessoal a parcela
que lhe couber na remuneração do agente e não a totalidade, sendo que a parte restante, isto é, aquela advinda
da transferência intergovernamental, por meio dos programas em comento, usada para pagamento do pessoal
contratado, será contabilizada como “Outros Serviços de
Terceiros pessoa física”, a título de transferência recebida, não integrando, portanto, as despesas com pessoal,
para efeito do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal”.
Quanto às despesas realizadas com o pagamento de servidores efetivos que atuam em ações da Atenção Básica, fora referendado o art. 18 da Lei de Responsabilidade
www.tce.es.gov.br

Fiscal que considera como despesas com pessoal todos
os gastos do ente com servidores ocupantes de cargos,
funções ou empregos, independentemente da forma de
ingresso na carreira pública. Neste ponto, fora considerado que o pagamento dos servidores do PSF realizado
com recursos próprios deverá ser lançado como “despesa de pessoal”.
Nesta esteira, ressaltou que a parte ou a totalidade da
despesa que for paga com recursos provenientes de
transferências intergovernamentais, deverá ser contabilizada como “Outros Serviços de Terceiros – pessoa física”, não integrando as despesas com pessoal.
No que se refere à inclusão ou exclusão da transferência dos recursos provenientes do PACS e ESF no cômputo da Receita Corrente Líquida, fora ainda relatado que,
não obstante o valor objeto da transferência intergovernamental do PACS e ESF não ser considerada para ﬁns de
gasto com pessoal, essa mesma transferência irá compor
a receita corrente líquida (RCL) do Município.
Corroborando que a questão de inclusão ou exclusão
no gasto com pessoal da despesa com os proﬁssionais
do PACS e ESF, custeada com recursos provenientes das
transferências intergovernamentais possui entendimentos difusos entre os Tribunais de Contas dos Estados,
passamos a analisar o entendimento exarado pelo Tribunal de Rondônia, processo n°. 4242/2003, Parecer Prévio
n°. 177/2003, conforme a seguir:
É DE PARECER que se responda a consulta nos seguintes termos:
a) por tratar-se de programas custeados pela União os
gastos com pessoal integrantes dos PACS/PSF deverão ser expurgados do montante da Despesa com PesSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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soal para efeito de cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 18 e 19, da Lei Complementar Federal n°
101/000, sendo que o valor da dedução deverá limitar-se
ao valor da parcela transferida pela União;

300.000,00 (trezentos mil) para o ESF, sendo que o recurso recebido custearia totalmente o gasto com pessoal
dos proﬁssionais dos programas, a situação ﬁscal do município seria ainda mais asseverada, conforme a seguir:

do também aos municípios do Estado do Espírito Santo, o índice de gasto com pessoal do município de Ibatiba ﬁcaria abaixo do limite máximo legal de 54%, conforme a seguir:

b) considerando que os programas em pauta são compartilhados por mais de uma esfera de governo, caberá
ao município computar em Despesa com Pessoal o valor da parcela desembolsada pelos seus próprios cofres
quando esta se destinar a custear gastos com pessoal inseridos nos PACS/PSF;

Apesar da aparente benéﬁca para o município em ser
contemplado com o recebimento adicional de recursos
do PACS e ESF, os referidos valores poderão produzir resultados devastadores na Gestão Fiscal do ente. Portanto, considerar a totalidade dos gastos com o PACS e ESF,
custeada com recursos de transferências intergovernamentais, no gasto total com pessoal do município, causará, indubitavelmente, reﬂexos altamente prejudiciais no
controle da Gestão Fiscal do município, que está tendo
de conviver com o dilema de governar e administrar gastos em ascendência, com arrecadação em queda, uma
vez que as despesas de custeio da máquina pública se
elevam de forma desproporcional ao crescimento da receita.

Conforme exposto, se deduzirmos do montante da despesa com pessoal R$ 1.900.987,69 (um milhão, novecentos mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e
nove centavos) (DOC-006), relativo à despesa excedente do gasto com FUNDEB 60%, a Prefeitura Municipal de
Ibatiba passaria a gerar um índice de, conforme a seguir:

c) em função da orientação contida na alínea “a”, as
transferências efetivadas pela União destinadas ao custeio dos programas em questão, embora classiﬁcadas como receitas correntes, deverão ser deduzidas da base de
cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Da análise do Parecer n°. 177/2003 do TCE de Rondônia, tem-se resumidamente, que a despesa com pessoal dos integrantes do PACS e ESF deverão ser expurgados
do montante da despesa com pessoal, sendo computado como gasto com pessoal a parcela desembolsada pelo município. No que se refere à Receita Corrente Líquida, entendeu o TCE de Rondônia que tais valores deverão ser deduzidos da base de cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Isto posto, suponhamos que um determinado município
estivesse apresentado a seguinte situação ﬁscal ao término do exercício ﬁnanceiro:
De posse dos números apresentados, ainda que hipoteticamente, se este município fosse contemplado a ampliar o Programa de Agentes Comunitários da Saúde
(PACS) e Estratégia da Saúde (ESF) passando a receber
mais 200.000,00 (duzentos mil reais) para o PACS e R$

Assim, consideramos que o entendimento exarado pelo egrégio Tribunal de Contas de Minas Gerais é o mais
sensato e menos perverso à gestão ﬁscal dos municípios,
além de “NÃO” ser uma ação que possa vir a inibir ou
até mesmo inviabilizar, sobre o ponto de vista ﬁscal, a
ampliação dos programas PACS e ESF do Governo Federal nos municípios que se encontram na mira da LRF, o
que poderia causar prejuízos diretos aos cidadãos que já
se encontram demasiadamente desassistidos pelo Poder
Público em ações e serviços públicos de saúde.
Diante do exposto, caso a receita dos PACS e PSF fossem
deduzidos tanto da Receita Corrente quanto do gasto
com pessoal, o índice de pessoa do município seria de
54,15% conforme a seguir:
Caso o entendimento exarado pelo TCEMG fosse aplicawww.tce.es.gov.br

Por outro lado, há de se considerar ainda que o exercício
ﬁnanceiro de 2016 foi um ano de crise ﬁnanceira e baixo crescimento do PIB. Assim, os prazos para recondução
do gasto com pessoal ao limite legal disposto no art. 23
da LRF, são duplicados, conforme estabelecido no art. 66
da LRF, conforme a seguir:
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional
ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.
§ 1º Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a
1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 2º A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e regional.
§ 3º Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as
medidas previstas no art. 22.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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§ 4º Na hipótese de se veriﬁcarem mudanças drásticas
na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do
art. 31 poderá ser ampliado em até quatro quadrimestres.
Diante de todo o exposto e levando-se em consideração
a divergência de entendimento do computo ou não dos
recursos do PACS e ESF no gasto com pessoal, bem como o disposto no art. 66 da LRF, requeremos deste egrégio Tribunal de Contas, o afastamento dos motivos que
ensejaram a citação do item em questão, tendo em vista que o município adotou todas as medidas necessárias com vistas à redução da despesa com pessoal, bem
como se reconheça que o baixo crescimento da receita,
contribuiu decisivamente para que o município de Ibatiba infringisse o limite de gasto com pessoal previsto na
LRF.
Por sua vez, a área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva 02706/2018 entendeu que a defesa não
logrou com êxito, concluindo pela manutenção do indicativo de irregularidade disposto no item 7.1.1 do RT
35/2018, pelo fato de que as despesas com pessoal não
foram reconduzidas ao limite legal no prazo previsto na
legislação.
Pois bem.
Inicialmente, é imperioso destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal trata de um dos mais importantes diplomas legais destinados a aprimorar a Administração Pública, visando atender as necessidades e os objetivos dos
cidadãos ao criar o conceito de responsabilidade na gestão ﬁscal.
Nesta mesma esteira, com a ﬁnalidade de responsabili-

zar pessoalmente o gestor que agir com descontrole ﬁscal, a Lei 10.028/2000, intitulada Lei de Crimes Fiscais,
alterou o Decreto-Lei 2.848/1940 – Código Penal, a Lei
1.079/1950 e o Decreto Lei 201/1967, com o objetivo de
coibir a má gestão ﬁnanceira, prevendo sanções penais e
administrativas mais severas.
Quanto às despesas com pessoal, o arcabouço legal brasileiro deu bastante importância, e não poderia ser diferente, pois o impacto que esses gastos têm no equilíbrio das contas públicas está cabalmente demonstrado.
O caput do art. 169 da CF/88 determina que “a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os
limites estabelecidos na lei complementar”.
Nesse âmbito a CF/88, a LRF e a Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal possuem poderosas salvaguardas para
impedir que as despesas com pessoal saiam dos trilhos.
Essas salvaguardas preveem que: (i) o aumento das despesas com pessoal só pode ser feito mediante o rigoroso cumprimento das regras estabelecidas; (ii) são nulos
os atos que provocam aumentos sem observar tais regras; (iii) uma vez ultrapassados os limites legais, abre-se
o prazo para o seu retorno; e (iv) o descumprimento do
previsto nos três itens anteriores impõe sanções institucionais e pessoais.
Paralelamente, o art. 169, § 1º, I e II, da CF/88 prescreve
que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções
ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, só
poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suﬁciente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.
www.tce.es.gov.br

A relevância dada pelo ordenamento jurídico quanto às
despesas com pessoal ﬁca ainda mais clara quando vemos que o descumprimento dos limites em questão e
a não adoção das medidas corretivas imperativamente ordenadas pela CF/88 e pela LRF são condutas graves que ensejam a aplicação de sanções administrativas (multa de 30% dos vencimentos anuais) e penais (reclusão de até 4 anos) previstas nos artigos 359-D e 359G Código Penal e artigo 5º, IV, da Lei nº 10.0288/2000.
No caso concreto, o gestor elencou sua defesa em basicamente três pontos:
O município gasta muito acima dos 60% das receitas do
FUNDEB na remuneração do magistério, onerando, assim, a folha de pagamento;
Exclusão do PACS e PSF no cômputo da despesa com pessoal;
Duplicação de prazo para se adequar ao limite de gastos
com pessoal.
Quanto a aplicação das receitas do FUNDEB na remuneração do magistério, assiste razão à área técnica e destaco que a remuneração do magistério em percentual mínimo das receitas do FUNDEB é determinação da
CF/1988. Além disso, é importante dizer não há, tanto na
LRF, quanto na Constituição Federal, nenhuma alusão ao
excesso no pagamento do magistério como uma das exclusões à despesa com pessoal realizada no período. Logo, não há amparo legal para o primeiro argumento trazido pela defesa.
Com relação a consideração das receitas e das despesas
com os programas PACS e PSF há divergências de entendimentos, existentes entre alguns Tribunais de Contas,
relativo ao cômputo dessa despesa como gasto com pesSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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soal ou não e também na apuração da Receita Corrente Líquida.

PERÍODO

DESP. PESSOAL

RCL

Todavia, a suposta divergência levantada foi dirimida
nesta Corte através do Processo TC 216/2014, referente a consulta formulada pela Prefeitura de Venda Nova
do Imigrante, consubstanciado na Decisão TC 002/2016
que esclareceu que as despesas com remunerações dos
servidores do PACS e do PSF se encaixam adequadamente no conceito legal de despesa total com pessoal e que
não se enquadram em nenhuma das exceções previstas
na lei. Logo, entendo que as alegações da defesa não devem prosperar.

1º QUAD/2015
2º QUAD/2015
3º QUAD/2015
1º QUAD/2016
2º QUAD/2016
3º QUAD/2016
1º QUAD/2017

26.608.457,61
27.289.403,10
27.483.740,39
27.869.767,76
29.026.881,43
30.370.786,96
29.260.121,90

49.470.303,29
49.901.466,05
49.882.337,51
49.213.671,07
49.649.203,51
51.223.041,37
51.859.369,78

Além disso, como a defesa mesmo demonstrou, ainda
que fossem consideradas as remunerações dos servidores do PACS e do PSF como exceções, o município ainda
descumpriria o limite de gastos com pessoal, conforme
destaco da defesa:
Apesar de que se este procedimento de dedução dos recursos do PACS e ESF fosse adotado pelo TCEES, ainda
assim o município ﬁcaria acima do limite legal de gasto
com pessoal, mas a exclusão no índice seria muito benéﬁca para o município.
No que se refere a duplicação de prazo do artigo 23 da
Lei Complementar 101/2000 – LRF para adequação ao limite de gastos com pessoal, tenho que assiste razão ao
gestor, visto que o artigo 66 da referida lei prevê que serão duplicados os prazos no caso de crescimento real
baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por um período igual ou superior a quatro trimestres.
Nesta esteira, passo a análise quanto a recondução dos
limites de gastos com pessoal do Município de Ibatiba:

% GASTO
COM PESSOAL
53,79%
54,69%
55,10%
56,63%
58,46%
59,29%
56,42%

Deste modo, está claro a infração a Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que os limites com pessoal do Poder Executivo do Município de Ibatiba vêm sendo descumprido desde o 2º quadrimestre de 2015, logo,
inobstante a duplicação de prazo, o município não reconduziu a despesa ao limite legal.
Ressalta-se, porém, que ﬁcou veriﬁcado pela área técnica que já houve formação de autos apartados com a ﬁnalidade de responsabilizar pessoalmente o Sr. José Alcure de Oliveira, pelo descumprimento do disposto no
art. 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/2000, face
a infração ao artigo 23 da LRF (Processo TC 7561/2017
em atendimento ao Acórdão TC-493/2017 – Primeira Câmara).
Diante do exposto, concluo pela manutenção do indicativo de irregularidade, tendo em vista a explícita prática
de grave infração à Lei de Responsabilidade Fiscal.
II.4.4 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem suﬁciente disponibilidade de caixa para pagamento (Item 7.4.1.1 do RT 35/2018 e 2.7
da ITC 2706/2018).
Base normativa: artigo 42 da Lei Complementar
101/2000.
De acordo com o RT 35/2018, o Poder Executivo contraiu
www.tce.es.gov.br

obrigações de despesa no período vedativo com insuﬁciência de recursos ﬁnanceiros para pagamento, nas fontes Saúde - Recursos próprios (R$ -385.739,50), Educação - Recursos próprios (R$ -557.663,63) e Não vinculadas (R$ -284.546,41).
O recorrente alega, em síntese, que a interpretação
quanto a eﬁcácia do artigo 42 ainda suscita dúvidas nas
Cortes de Contas, tanto é que somente em maio de 2018
o TCEES paciﬁcou a matéria.
Alegou, ainda, que as despesas de caráter continuado e
essenciais não deveriam fazer parte da vedação do referido artigo, bem como questionou o fato de não haver mais análise em campo para veriﬁcar a pertinência e
a essencialidade da despesa assumida nos dois últimos
quadrimestres.
Por ﬁm, entende o gestor que a Decisão Normativa TCEES 001/2018 não deveria produzir efeitos pretéritos e,
ainda, requereu que o montante pago com despesas como INSS, PASEP e Receita Federal não fosse deduzido das
disponibilidades relativas as fontes de recursos não vinculadas.
A área técnica, não aceitou as alegações da defesa, pois,
no caso concreto após os descontos dos compromissos
assumidos pelo gestor, veriﬁcou-se haver disponibilidade de caixa em 30 de abril para algumas fontes de recursos. Ocorre que após esta data, foram assumidos compromissos ﬁnanceiros para os quais a disponibilidade de
caixa mostrou-se insuﬁciente.
Também aﬁrma que é indiferente se a metodologia utilizada por este Tribunal de Contas não se baseou em análises processuais feitas diretamente no município. Basta relembrar que nos termos da Lei Federal 4.320/1964,
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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que foi recepcionada pela Constituição da República como lei complementar, que o empenho é ato emanado
pela autoridade competente que cria obrigação de pagamento. Ou seja, para que se pudesse empenhar uma
despesa nos dois últimos quadrimestres, deveria haver
disponibilidade de caixa livre.
Ademais, no julgamento dos processos TC 3083/2013,
3.096/2013, 2.948/2013 e 3.242/2013 não se aventou
problemas com a metodologia ora aplicada.
Quanto da interpretação do artigo 42, conforme Decisão
Normativa 001/2018, a área técnica pontua que este Tribunal de Contas vem adotando as metodologias da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para veriﬁcação dos
pontos de controle da gestão ﬁscal. No caso do artigo 42,
desde o exercício ﬁnanceiro de 2012 que tal metodologia é aplicada para efeitos de veriﬁcação do cumprimento do aludido artigo.
Logo, a referida decisão apenas reforçou o entendimento já há muito utilizado pela área técnica desta Corte. Assim, não houve inovação, tão pouco há que se falar em
efeitos futuros da Decisão, considerando que esta apenas ratiﬁcou o entendimento já aplicado.
Quanto ao Parecer Consulta 025/2004 e a possibilidade
de exclusão de despesas com INSS, Pasep e Receita Federal, a área técnica se manifesta conforme transcrito a
seguir:
Por ﬁm, o gestor trouxe à tona uma parte do teor do Parecer em Consulta 025/2004, parecer revogado pela Decisão Normativa 001/2018.
Vejamos, então, o trecho citado pelo gestor, com a ressalva de que estamos apresentando o item do parecer
na íntegra:

ITEM “B”: Nesse item o Consulente questiona se os contratos de despesas de caráter continuado e essencial para a continuidade do serviço público devem ser rescindidos ou não se computam para efeito de cumprimento do
art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. De se
ver que é regra que os contratos ﬁrmados nos dois últimos quadrimestres do mandato (não importando quando terminem) devem ter lastro ﬁnanceiro para suportar
toda a despesa, seja ela corrente ou de capital, conforme
o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já transcrito. Pelo exemplo de contratos que menciona o Consulente, sobressaem a essencialidade, a emergência e o princípio da continuidade do serviço público, que devem se
sobrepor à interpretação literal do dispositivo legal mencionado (art. 42, lei 101/2000), não se computando, nestes casos, naquela previsão. Esta também a orientação
de Edson Renaldo Nascimento e Iluo Debus, ao comentar o artigo 42, da Lei 101/2000: No cálculo das disponibilidades deverão ser abatidos todos os encargos e demais compromissos a vencer até o ﬁnal do exercício.
Aparentemente, a interpretação dos Tribunais de Contas tem sido ponderada e, de alguma forma, favorável
aos administradores municipais. Entendem os Tribunais que a interpretação da LRF nem sempre poderá ser
feita literalmente, sendo necessário ainda, a veriﬁcação
dos seus efeitos, no sentido de não prejudicar o bem
funcionamento dos serviços públicos. (em ‘Entendendo
a Lei de Responsabilidade Fiscal’.) Tratando-se, portanto,
de serviços essenciais, de natureza contínua, não se recomenda a rescisão unilateral dos contratos, eis que esta quando não motivada pelo contratado gera para a Administração o dever de indenizar, além de constituir ato
discricionário, que, por isso, deve atender a determinawww.tce.es.gov.br

dos requisitos: relevância das razões administrativas; seja dado amplo conhecimento de tais razões; justiﬁcação
e determinação das razões pelo mais alto cargo da respectiva área administrativa; por ﬁm, que todo os requisitos acima estejam dispostos formalmente em processo
administrativo.
Nosso entendimento sobre o referido parecer é de que o
gestor tem o dever de manter lastro ﬁnanceiro para arcar com as ditas despesas essenciais.
E, nesse sentido, é importante destacar alguns pontos.
Inicialmente, temos que a desconsideração das despesas de caráter contínuo, na aferição do cumprimento ou
não do art. 42, não se harmoniza com o objetivo central
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque contrário ao
comando principal da lei, disposto em seu art. 1º e parágrafo primeiro, a seguir transcritos:
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da
Constituição.
§ 1o A responsabilidade na gestão ﬁscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Nesse sentido, o Manual de Demonstrativos Fiscais assim leciona:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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O equilíbrio intertemporal (equilíbrio ao longo dos exercícios) entre as receitas e as despesas públicas se estabelece como pilar da gestão ﬁscal responsável. O planejamento, determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, é ferramenta imprescindível à
boa gestão ﬁscal e consiste em deﬁnir os objetivos que
devem ser alcançados e prever, permanente e sistematicamente, os acontecimentos que poderão interferir no
cumprimento desses objetivos, notadamente no que se
refere ao equilíbrio das contas públicas.
Vale ressaltar que as despesas de caráter continuado, essenciais ou não, são perfeitamente passíveis de planejamento, de valor conhecido e repetitivo, especialmente as despesas com folha de pagamento, gasto público
mais relevante.
Acrescente-se que, ao dispor sobre o art. 42, a LRF não
estabeleceu exceções, quais despesas deveriam ou não
ser desconsideradas. Se assim o quisesse, teria feito. Por
exemplo, em seu art. 19, parágrafo primeiro, a lei tratou
de delimitar pontual e exatamente o que não era para
ser considerado na apuração da despesa com pessoal, na
aferição do respectivo limite.
Adicionalmente, convém ressaltar que esta Corte de
Contas, nos casos de descumprimento de despesa com
pessoal, tem interpretado o art. 19 da LRF em conjunto
com o art. 66, somente opinando pela rejeição das contas transcorrido o prazo legal sem retorno ao limite máximo. Desta forma, entende-se que também o art. 42 deve ser interpretado em conjunto com o art. 1º da LRF. Se
nas despesas com pessoal a interpretação é em conjunto
com o art. 66 e no art. 42 isoladamente, está-se privilegiando o gestor e não as ﬁnanças públicas, visto que, no
primeiro caso o favorecido é o gestor e no segundo tam-

bém, ﬁcando preterida a saúde ﬁnanceira do município.
Dito isto, não vislumbramos amparo legal, ainda que se
invoque o Parecer em Consulta, para desconsiderar as
despesas pagas com INSS, PASEP e Receita Federal na
apuração do artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.
Pois bem.
Diante de todo o exposto, acompanho integralmente a
análise realizada pela área técnica e mantenho a irregularidade quanto as Despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres de mandato sem suﬁciente disponibilidade de caixa para pagamento, descumprindo o artigo 42
da Lei Complementar 101/2000.
II.4 QUADRO RESUMIDO DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as ﬁnanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que,
ao ﬁnal de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
A contabilidade pública no Brasil vem passando por signiﬁcativas transformações, que ao longo do tempo aperfeiçoou o regime de disciplina ﬁscal, tendo como marcos históricos os seguintes eventos: (i) a edição da Lei no
4.320/64; (ii) da LRF e da Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo de convergência das
práticas de contabilidade ao setor público brasileiro às
normas internacionais de contabilidade; e (iv) a edição
da Lei da Transparência.
No tocante ao controle externo, embora a Constituição
Federal de 1988 tenha destacado como primeira competência atribuída aos tribunais de contas a apreciação
www.tce.es.gov.br

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$
3.296.994,79.
Quanto ao resultado negativo na execução orçamentária, as despesas empenhadas suplantaram as receitas arrecadas no exercício de 2016, apresentando um déﬁcit
orçamentário de R$ 5.112.667,41, entretanto, foi absolvido pelo superávit ﬁnanceiro do exercício anterior de R$
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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8.048.164,84.
Quanto ao resultado ﬁnanceiro negativo, este teve como
consequência a manutenção da irregularidade referente
ao art. 42 da Lei 101/2000 e ao desequilíbrio ﬁnanceiro.
Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu parcialmente os limites constitucionais e legais, pois não realizou operações de crédito e antecipação de receita orçamentária, gastou acima do limite mínimo com ensino,
Fundeb, saúde e repassou o duodécimo ao legislativo
dentro do máximo permitido. Todavia, ultrapassou os limites de gastos com pessoal, apresentou desequilíbrio
ﬁnanceiro e descumpriu o artigo 42 da Lei 101.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.2. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de Ibatiba, no exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Jose Alcure de Oliveira, na forma prevista
no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar 621/2012,
em detrimento da manutenção das seguintes irregularidades:

vos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional).

1.2.1. Apuração de Déﬁcit Financeiro em Diversas Fontes
de Recursos Evidenciando Desequilíbrio das Contas Públicas (Item 6.1.1 do RT 35/2018 e 2.5 da ITC 2706/2018);

2. Unânime.

1.2.2. Descumprimento dos limites legal e prudencial das
despesas com pessoal do Poder Executivo e da despesa
com pessoal consolidadas (Item 7.1.1 do RT 35/2018 e
2.6 da ITC 2706/2018);
1.2.3. Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem suﬁciente disponibilidade de caixa paga pagamento (Item 7.4.1.1 do RT 35/2018 e 2.7 da
ITC 2706/2018).

1.1. Manter a seguinte irregularidade, sem o condão de
macular as contas:

1.3. Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro, REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 2706/2018, do Parecer Ministerial, deste Voto e da
Decisão proferida, para as ﬁnalidades previstas no artigo 163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);

1.1.1. Ausência de Controle das Fontes de Recursos Evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado (Item 6.1.1 do RT 35/2018 e 2.4 da ITC
2706/2018).

1.4. Determinar ao atual gestor que observe o parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
nesse sentido, que adote práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05
do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrati-

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

www.tce.es.gov.br

1.5. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da LRF.
1.6. Arquivar os autos após os trâmites legais.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

PARECER PRÉVIO TC-084/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
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Processo: 05102/2017-2

prestação de contas anual.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas razões de justiﬁcativa (Defesas n.º 00614/2018-2 e
00581/2018-1).

Exercício: 2016
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Apiacá
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: HUMBERTO ALVES DE SOUZA, FABRICIO
GOMES THEBALDI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ – EXERCÍCIO DE 2016 – PARECER PRÉVIO
PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO
– RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA
MUNICIPAL DE APIACÁ, referente ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade do senhor HUMBERTO ALVES DE
SOUZA e do senhor FABRÍCIO GOMES THEBALDI.
Com base no Relatório Técnico n.º 00987/2017-1 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 01449/2017-4, o então Relator proferiu a Decisão Monocrática n.º 01975/20171, por meio da qual os senhores HUMBERTO ALVES DE
SOUZA e FABRÍCIO GOMES THEBALDI foram citados para justiﬁcar os seguintes indícios de irregularidade:
2.1 Descumprimento de prazo para envio da prestação
de contas anual;
6.1 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro
encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado;
10.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a

Novamente instada a se manifestar, a SecexContas, na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 02388/2018-1, entendeu pelo afastamento da irregularidade atinente ao descumprimento do prazo de encaminhamento da PCA,
uma vez que o encaminhamento dos arquivos, no sistema CidadES, deu-se em 01/04/2017 e a homologação
em 17/04/2017, sem que tenha havido novas remessas
de dados após a inicial.
Quanto à ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial consolidado, manifestou-se pela manutenção da irregularidade sem macular as contas, por entender que
a ausência de controle das fontes de recursos durante o
exercício ﬁnanceiro de 2016 não afetou o equilíbrio das
ﬁnanças públicas do Município de Apiacá e não causou
o prejuízo ao erário público. Opinou pela expedição de
determinação ao atual Prefeito, para 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).
Em relação à irregularidade pertinente à ausência de
medidas administrativas que viabilizassem a emissão do
parecer do controle interno sobre a prestação de contas
anual, também opinou pela manutenção da irregularidade sem macular as contas, com expedição de determinação ao Chefe do Poder Executivo, para que adote
www.tce.es.gov.br

as medidas administrativas necessárias e suﬁcientes para viabilizar a emissão do parecer do controle interno sobre a sua prestação de contas, nos termos da Resolução
TC 227/2011 e Instrução Normativa TC 43/2017.
Sugeriu, ao ﬁnal, a emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas, com expedição das determinações já mencionadas.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
03090/2018-2, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
manifestou-se no mesmo sentido, opinando pela emissão de parecer prévio, recomendando a aprovação com
ressalvas das contas. Opinou, ainda, pela expedição das
determinações sugeridas pela área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da aprovação com ressalva da
Prestação de Contas Anual, divergindo no que diz respeito à irregularidade atinente à “ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do
controle interno sobre a prestação de contas anual”.
No que tange às demais irregularidades, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02388/2018-1,
abaixo transcritos:
2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Termo de Citação 2473/2017-1 - Responsável: FABRÍCIO GOMES THEBALDI
2.1.1 Descumprimento de prazo de encaminhado da
PCA (Item 2.1 RT 987/2017)
Base Legal: art. 139, Resolução TC 261/2013
Conforme relatado pelo RT 987/2017:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal conforme disposições contidas na Instrução Normativa TC 34/2015, recebida e homologada no sistema
CidadES em 07/04/2017, nos termos do artigo 123 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013,
inobservado, portanto, o prazo regimental. Portanto,
passível de multa, nos termos do art. 135 da Lei Orgânica, sendo a proposta de encaminhamento a citação do
Sr. Fabricio Gomes Thebaldi.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS: Conforme a Defesa/
Justiﬁcativa 581/2018-1:
ANÁLISE TÉCNICA: Não obstante o responsável tenha
encaminhado a Defesa Justiﬁcativa 581/2018-1, não
constam do documento, esclarecimentos e documentos de prova relativos ao apontamento levantado na ITI
1449/2017-4, Decisão Monocrática 1975/2017-1, observa-se, que o conteúdo da Defesa/Justiﬁcativa 581/20181 protocolizada pela defesa sob protocolo 7003/2018-1
- Resposta de citação/notiﬁcação/diligência/ofício (Imagem acima) não guarda qualquer conexão com o indicativo de irregularidade questionado por esta Corte de
Contas.
Todavia, a IN 35/2015 estabelece que após esgotado o
prazo estabelecido no artigo 9º (até noventa dias após
o encerramento do exercício ...), o sistema continuará
disponível para recebimento das remessas, no entanto,
sem prejuízo das penalidades previstas no art. 17 da IN,
in versus:
Art. 17 - A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos por esta IN poderão implicar a
aplicação de pena de multa pelo Tribunal de Contas, conforme previsto nos incisos II, IV, IX e XII do artigo 135 da

Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
(...)
§ 2º - O valor da multa prevista no caput deste artigo será ﬁxado de acordo com os parâmetros estabelecidos no
Regimento Interno do TCEES c/c o § 5º, do art. 135, da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Observa-se que a homologação da PCA se deu em
17/04/2017, no entato, consultou-se o sistema CidadES
e veriﬁcou-se que o encaminhamento da PCA se deu em
01/04/2017, não havendo mais novas remessas em sobreposição.
Assim, a exemplo do que foi considerado também na
PCA da CM de Água Doce do Norte (TC 4750/17), no presente caso, entende-se que a irregularidade foi atenuada
pelo fato de o responsável ter homologado a documentação em 17/04/17 sem efetuar qualquer nova remessa,
caracterizando-se que de fato houve tão somente o esquecimento deste último procedimento, qual seja a homologação.
Assim, opina-se pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado.
2.2 Termo de Citação 02472/2017-5 - Responsável:
HUMBERTO ALVES DE SOUZA
2.2.1 Ausência De Controle Das Fontes De Recursos Evidenciadas No Demonstrativo Do Superávit/Déﬁcit Financeiro Encaminhadas No Anexo Ao Balanço Patrimonial Consolidado (Item 6.1 RT 987/2017)
Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64.
Conforme relatado pelo RT 987/2017:
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
www.tce.es.gov.br

digital BALPAT), veriﬁcou-se o déﬁcit ﬁnanceiro nas diversas fontes de recursos especiﬁcadas a seguir, resultado do confronto entre ativo e passivo ﬁnanceiros:
Fonte de Recursos
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
FUNDEB (40%)
FUNDEB (60%)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO
ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A
SAÚDE
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO
VINCULADA
RECURSOS ORDINÁRIOS

Resultado
Financeiro (R$)
-560.370,39
-475.567,55
-2.109.869,43
-658.960,51
-15.000,00
-194.234,37
-82.161,87
-9.805.567,35

Entretanto, o resultado acima é inconsistente com o o
apurado por este TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, tabela 22 deste relatório, especialmente quanto aos recursos próprios, deﬁcitário em 9,8 milhões de reais.
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do
art. 8º, da Lei Complementar 101/00, 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.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NA DEFESA JUSTIFICATIVA 614/2018-2:
Sem deixar de enfatizar a evidente inconsistência do superávit ﬁnanceiro apresentado no “balanço patrimonial”, ressaltamos ainda que de forma preliminar, que
apesar da estreita conformidade de valores que devem
conter o “demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro”
anexo ao Balanço Patrimonial, e o “demonstrativo da disSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ponibilidade 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 como fonte de recursos para abertura de no créditos adicionais suplementares, conforme disposto no art. 43 da
Lei Federal n°. 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
§ 2° O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de
autorização legislativa.
§ 3° O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos independam de autorização
orçamentária.
§ 4° 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
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
computo 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 próximo e em alguns casos, até mesmo coincidentes.
www.tce.es.gov.br

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.
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, conforme fora relatado com muita propriedade pelo técnico subscritor do respeitável relatório técnico contábil em questão, tais inconsistências apontadas
nas fontes de recursos RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO; FUNDEB (40%);
FUNDEB (60%); DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO; DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE; ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS; OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA e RECURSOS ORDINÁRIOS, 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, vinculação esta que destina recursos para a fonte de recurSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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so MDE no ato da arrecadação, sendo que tal movimentação entre fontes de recursos não ocorre nas transferências bancárias realizadas.

déﬁcit em R$ 20.363,91 (vinte mil, trezentos e sessenta e
três reais e noventa e um centavos) após a inscrição em
restos a pagar não processados.

Ao executar a despesa, a título de exemplo, 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 tais ~ transferências, não movimentam as contas de DDR - Disponibilidade por Destinação de Recursos n°. “821110100000 -Recursos Disponíveis para o Exercício”, levando o município a gerar as
distorções apresentadas em determinadas fontes.

Desta forma, da análise da tabela 22, item 7.4.1 do relatório técnico em questão, constatamos que o município
de Apiacá gerou superávit ﬁnanceiro em diversas fontes
de recursos, merecendo destaque o superávit apurado
na fonte de Recursos Próprios de R$ 394.582,46 (trezentos e e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois
reais e quarenta e seis centavos) e R$ 69.251,98(sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) na fonte de Recursos Próprios da
Saúde, ratiﬁcando desta forma, que o superávit ﬁnanceiro obtido na fonte de recursos próprios foi suﬁcientemente capaz de cobrir o déﬁcit gerado na fonte de recursos próprios da saúde, comprovando assim, que gerimos
os recursos públicos do município de forma ética, proba
e responsável, conforme demonstrado a seguir:

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,
cujos lançamentos são feitos, geralmente, no primeiro
dia útil após o encerramento do exercício, após a anulação dos restos a pagar, realização de conciliação de todas as contas bancárias e consolidação de informações
contábeis de todas as Unidades Gestoras, ajustes estes
que ﬁcamos impossibilitados de realizar, tendo em vista que o encerramento do mandato se deu em 31 de dezembro de 2016.
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 22, item 7.4.1, apurado pela respeitável equipe
técnica do TCEES, evidenciou que todas as fontes de recursos se encerraram de forma superavitária, exceto a
fonte de recursos próprios da saúde, que se apresentou

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
impossibilidade de termos realizados os lançamentos de
ajustes das fontes de recursos objeto de citação, conforme já relatado, bem como os valores apresentados, não
tiveram o condão de macular a Prestação de Contas do
exercício ﬁnanceiro de 2016, haja vista que conforme relatado pela própria equipe técnica deste Egrégio Tribunal de Contas no i tem 7.4.1, acerca da disponibilidade
líquida de caixa, “não há evidencias do descumprimento dos arts. 42 e 45 da LRF”. Ante o exposto, requeremos
ainda que seja recomendado ao atual gestor, a realização dos lançamentos de ajustes das fontes de recursos
que se apresentarem inconsistentes, de forma compatíwww.tce.es.gov.br

vel com os valores apresentados através da tabela 22 da
LRF do presente relatório técnico.[Sic]
ANÁLISE TÉCNICA: A defesa ressaltou preliminarmente
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, sendo a diferença que eventualmente existirá entre eles, 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. “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.”
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
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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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 apresentem 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.
De início, vale ressaltar que mesmo que o conceito de resultado ﬁnanceiro diverge do de disponibilidade líquida
de caixa, foi possível veriﬁcar incoerência entre as informações contidas nos demonstrativos contábeis.
Observa-se, de acordo com a Tabela 22 do RT 986/2017
- Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, que não há evidências do descumprimento dos arts. 42 e 55 da LRF e, “a fonte de recursos Saúde - Recursos Próprios com insuﬁciência ﬁnanceira de R$
20.363,91 em 31/12/2016, após a inscrição de restos a
pagar não processados, poderá ser ﬁnanciada com recursos não vinculados do tesouro municipal, cujo saldo
ﬁnanceiro é superavitário em R$ 394.582,46, após a inscrição em restos a pagar não processados”.
No entanto, 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 econômicos e outros que se pretenda representar, e é alcançada quando a representação do fenômeno é completa,
neutra e livre de erro material.

A ausência de controle das fontes de recursos durante o
exercício ﬁnanceiro de 2016 não afetou o equilíbrio das
ﬁnanças públicas do Município de Apiacá e não causou
prejuízo ao erário público, comprometendo, no entanto,
a conﬁabilidade do demonstrativo, tendo em vista que
seus valores não estão corretos. Ressalte-se que o resultado ﬁnanceiro auferido em exercício anterior quando
superavitário é fonte de abertura de créditos adicionais
em exercícios posteriores.
Desta forma, considerando-se que o aponte não se apresenta acompanhado de infringência aos arts. 42 e 55 da
LRF, opina-se por considerá-lo passível de ressalva com
determinação ao atual prefeito para 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)”.
No que diz respeito à irregularidade pontuada no item
10.1 (ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a prestação de contas anual) do Relatório Técnico n.º
00987/2017-1, divirjo da conclusão técnica e ministerial,
concluindo pelo seu afastamento.
Em princípio, nos termos expostos no Relatório Técnico,
o corpo técnico caracterizou o indício de irregularidade
nos seguintes termos:
“Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação
de Contas, veriﬁca-se que houve abstenção de emissão
de uma opinião conclusiva sob a prestação de contas do
gestor responsável e alegou-se:
www.tce.es.gov.br

5. Parecer conclusivo
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. [gestor responsável], [Prefeito
do Município de ... ], relativa ao exercício de [exercício a
que se refere a prestação de contas], com objetivo de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de
diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado e dos Municípios;
II - 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;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado e
dos Municípios;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente
com ressalvas ou inadequadamente] a posição orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e de gestão ﬁscal do exercício a que se refere.
5.1 Ressalvas:
OBS: Informamos que o Controlador Geral do município
de Apiacá/ES, foi nomeado em 2017, não sendo possível
realizar procedimentos de controle no exercício de 2016.
Apiacá/ES; 27 de março de 2017
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José Chierici Filho

interno sobre a prestação de contas anual”.

Controlador Geral

Em sua defesa, o gestor sustentou que o servidor responsável pelo controle interno, Sr. José Chiericio Filho,
assumiu o cargo em janeiro de 2017 e, por conta disso, absteve-se de emitir um Parecer Conclusivo sobre a
Prestação de Contas Anual.

A esse respeito, a Resolução TC 227 de 25 de agosto de
2011 determina o seguinte:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos
Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham implantado sistema de controle interno, que o façam até o
mês de agosto/2013, mediante lei especíﬁca, observando as recomendações apresentadas no Guia mencionado no artigo anterior. (Redação dada pela Resolução TC
nº 257/2013).
§1°. Os Poderes e órgãos citados no caput deste artigo
que já haviam implantado o sistema de controle interno antes da edição da Resolução n° 227/2011, ou que tenham implantado em desacordo com as recomendações
apresentadas no “Guia” citado no artigo anterior, deverão adotar as medidas necessárias à adequação de sua
legislação, no prazo estabelecido no caput. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013).
§ 2°. A falta de instituição e manutenção do sistema de
controle interno poderá ensejar à irregularidade das
contas e/ou a emissão de parecer prévio contrário à sua
aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas em
lei ao respectivo responsável, por omissão no seu dever
legal. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013)
Portanto, tendo em vista que não foi realizada análise da
prestação de contas pela Controladoria Geral do Município, visto que não havia controle interno devidamente
instalado, sugere-se citar o gestor, para apresentar justiﬁcativas pela ausência de tomada de medidas necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle

Arguiu que a Controladoria Interna do Município de
Apiacá possuía estrutura de pessoal mínima para o desenvolvimento de suas atividades, mesmo reconhecendo que a mesma deveria ser melhorada.

do controle interno sobre a prestação de contas anual)
do Relatório Técnico n.º 00987/2017-1, com expedição
de recomendação ao atual gestor.
Pelo exposto, com fundamento no art. 80, inciso II, da
Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando parcialmente a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. PARECER PRÉVIO

Destaco que, em casos idênticos, este Tribunal tem se
manifestado pelo afastamento da irregularidade, com
expedição de recomendação ao atual gestor, para que
adote as medidas administrativas necessárias e suﬁcientes para possibilitar a elaboração e encaminhamento,
nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º
da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c artigo 135, §4º,
do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa
TC 43/2017.

1.1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo a APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos
senhores HUMBERTO ALVES DE SOUZA e FABRÍCIO GOMES THEBALDI.

É o caso do Processo TC 7096/2016, por exemplo, no
qual se debateu a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Governo de Vitória. Na ocasião do julgamento, a Corte deliberou pela regularidade com recomendação, nos termos do voto do Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun (Acórdão TC 00603/20184).

1.2. Determinar, ao atuar Prefeito do Município de Apiacá, Sr. Fabrício Gomes Thebaldi, 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).

Com fundamento na jurisprudência consolidada da Corte, portanto, manifesto-me pelo afastamento da irregularidade identiﬁcada no item 10.1 (ausência de medidas
administrativas que viabilizassem a emissão do parecer

1.3. Recomendar, ao atual Prefeito do Município de
Apiacá, Sr. Fabrício Gomes Thebaldi, que adote as medidas administrativas necessárias e suﬁcientes para possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras

www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
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prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c artigo 135, §4º, do RITCEES e
art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017;

PARECER PRÉVIO TC-085/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05154/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016

1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

UG: PMLT - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra

2. Unânime.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.

Responsável: JOADIR LOURENCO MARQUES, JOSAFA
STORCH

4. Especiﬁcação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA – EXERCÍCIO DE 2016 –
PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS –
DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA
MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor JOADIR
LOURENÇO MARQUES e do senhor JOSAFÁ STORCH.
Com base no Relatório Técnico n.º 00044/2018-7 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00097/2018-9, o então Relator proferiu a Decisão SEGEX n.º 00079/2018-1, por
meio da qual os senhores JOADIR LOURENÇO MARQUES e JOSAFÁ STORCH foram citados para justiﬁcar os
seguintes indícios de irregularidade:
2.1 Descumprimento de prazo para envio da prestação
de contas anual;
6.1 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro
encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado;
www.tce.es.gov.br

10.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
prestação de contas anual.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas razões de justiﬁcativa (Defesas n.º 00604/2018-9 e
00729/2018-1).
Novamente instada a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02705/2018-1, entendeu
pelo afastamento da irregularidade atinente ao descumprimento do prazo de encaminhamento da PCA, uma
vez que o encaminhamento dos arquivos, no sistema
CidadES, deu-se em 04/04/2017 e a homologação em
11/04/2017, sem que tenha havido novas remessas de
dados após a inicial.
Quanto à ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial consolidado, manifestou-se pela manutenção da irregularidade sem macular as contas, por entender que
a ausência de controle das fontes de recursos durante o
exercício ﬁnanceiro de 2016 não afetou o equilíbrio das
ﬁnanças públicas do Município de Laranja da Terra e não
causou o prejuízo ao erário público. Opinou pela expedição de determinação ao atual Prefeito, para que adote
medidas de controle e evidenciação eﬁcientes quanto às
informações pertinentes às fontes de recursos utilizadas
pelo município, bem como o registro de forma ﬁdedigna
de suas movimentações e saldos, nos termos da Lei n.º
4320/64 e LRF, bem como do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP).
Em relação à irregularidade pertinente à ausência de
medidas administrativas que viabilizassem a emissão do
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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parecer do controle interno sobre a prestação de contas
anual, também opinou pela manutenção da irregularidade sem macular as contas, com expedição de determinação ao Chefe do Poder Executivo, para que medidas
administrativas que viabilizem a instituição e manutenção da estrutura necessária e adequada do Controle Interno, permitindo-lhe estar em condições de realizar as
devidas análises quanto à legalidade, economicidade e
legitimidade na gestão dos recursos públicos, em tempo
hábil para a apresentação da prestação de contas anual,
nos termos da Res. TCEES 227/2011 e IN TCEES 43/2017.
Sugeriu, ao ﬁnal, a emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas, com expedição das determinações já mencionadas.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
03257/2018-5, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pela emissão de parecer prévio, recomendando
a aprovação com ressalvas das contas. Opinou, ainda,
pela expedição das determinações sugeridas pela área
técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da aprovação com ressalva da
Prestação de Contas Anual, divergindo no que diz respeito à irregularidade atinente à “ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do
controle interno sobre a prestação de contas anual”.
No que tange às demais irregularidades, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02705/2018-1,
abaixo transcritos:

2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ITEM 2.1 DO RT 44/2018-7)
Base Normativa: artigo 135, inciso VIII da Lei Complementar 621/2012, Instrução Normativa TC 34/2015.
Responsável: Josafá Storch
Consta do RT 44/2018-7:
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal conforme disposições contidas na Instrução Normativa TC 34/2015, recebida e homologada no sistema
CidadES em 11/04/2017, nos termos do artigo 123 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013,
inobservado, portanto, o prazo regimental.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para
emissão do parecer prévio sobre esta prestação de contas encerra-se em 11/04/2019.
Dessa forma, considerando que a presente prestação de
contas foi enviada fora do prazo legal, sugere-se citar o
Sr. JOSAFÁ STORCH para apresentar suas razões de justiﬁcativas, salientando que a entrega fora do prazo gera
a possibilidade de aplicação de multa conforme o artigo
135, inciso VIII da Lei Complementar 621/2012.
JUSTIFICATIVA: O defendente informa ter encontrado
grandes diﬁculdades técnicas no software de contabilidade durante a composição da prestação de contas anual com o ﬁm de remete-la via sistema CidadES. De acordo com as alegações, tais diﬁculdades levaram ao atraso
na entrega dos dados eletrônicos. Acrescenta também
que o próprio site do CidadES também apresentou diﬁculdades para o recebimento dos dados eletrônicos, lewww.tce.es.gov.br

vando o TCEES a expandir o prazo de envio dos dados até
o dia 10/04/17.
Aﬁrma que a PCA 2016 foi enviada no dia 04/04/17 e homologada no dia 05/04/17. Esclarece que apenas o Demonstrativo das Variações Patrimoniais (DEMVAP) foi
homologado no dia 11/04/17 pela servidora responsável pela contabilidade do município, sendo que o mesmo demonstrativo já havia sido homologado pelo gestor
em 05/04/17, não havendo, segundo seu entendimento,
prejuízo das informações.
ANÁLISE: Compulsando os dados do sistema CidadES,
veriﬁcamos que a prestação de contas do gestor foi recepcionada sem inconsistências impeditivas em 04 de
Abril de 2017 e homologada em 11 de abril de 2017.
Ocorre que nos termos do art. 12 da IN TCEES 34/2015 e
do Regimento Interno deste TCEES consideram-se prestadas as contas somente após a homologação das mesmas. Entretanto, no presente caso, entende-se que a irregularidade foi atenuada pelo fato de o responsável ter
homologado a documentação em 11/04/17 sem efetuar
qualquer nova remessa.
Assim, opinamos pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 2.1 do RT 44/2018-7.
2.2. 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 44/2018-7)
Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/1964.
Responsável: Joadir Lourenço Marques
Consta do RT 44/2018-7:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), veriﬁcou-se o déﬁcit ﬁnanceiro nas diversas fontes de recursos especiﬁcadas a seguir, resultado do confronto entre ativo e passivo ﬁnanceiros:

Fonte de Recursos Resultado
Financeiro (R$)
FUNDEB (60%)
-3.489.292,55
MDE
-1.817.798,46
SAÚDE RECURSOS -157.625,69
PRÓPRIOS
ROYALTIES DO
-432.260,79
PETRÓLEO
OUTROS RECURSOS -3.516.538,82
DE APLICAÇÃO
VINCULADA
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do
art. 8º, da Lei Complementar 101/00, 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.
Diante do apresentado, propõe-se a citação do Prefeito para que apresente as justiﬁcativas e/ou documentos
que esclareçam este indicativo de irregularidade.
JUSTIFICATIVA: Segue abaixo reprodução da justiﬁcativa
apresentada:
ANÁLISE: De início, cabe reforçar que o apontamento foi
efetuado para que o responsável justiﬁcasse a evidenciação de resultado ﬁnanceiro por fonte de recursos incompatível com a análise realizada pela área técnica desta Corte de Contas.
Segue análise das argumentações apresentadas:
a) Conforme alegado pelo interessado, de fato, o saldo da conta “recursos próprios saúde” apresentado no

Demonstrativo de Superávit/déﬁcit ﬁnanceiro do Balanço Patrimonial é de R$ 3.683.461,12, ao invés de R$
-157.625,69;
b) Quanto à aﬁrmação exposta pelo defendente de que o
MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) permitiria déﬁcits ﬁnanceiros, convém anotar que
a informação expressa no MCASP, de forma clara, é a de
que poderão ocorrer casos de fontes de recursos com
déﬁcit ﬁnanceiro. Isto é diferente de dizer que o MCASP
autoriza tais déﬁcits. É como também dizer que os saldos poderão ser positivos. Trata-se apenas de demonstrar a real situação ﬁnanceira de cada fonte de recursos. Somente a lei pode deﬁnir o que é ou não permitido, estando o setor público vinculado a ela, e, nesse sentido, o art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal c/c o seu
art. 8º, parágrafo único, estabelecem a necessidade de
adoção de mecanismos que privilegiem o equilíbrio das
contas públicas, observada as fontes de recursos. Assim,
o MCASP delineia apenas o mecanismo de apuração do
resultado ﬁnanceiro, pelo confronto e demonstração dos
saldos positivos e negativos das fontes de recursos disponíveis ao ente público.
c) Quanto à evidenciação distorcida do resultado ﬁnanceiro por fontes de recursos, o interessado admitiu a
necessidade e realizou levantamentos dos ajustes tendo como propósito retiﬁcar o demonstrativo pertinente,
anexo ao Balanço Patrimonial. Segundo o jurisdicionado,
as diferenças evidenciadas na coluna c da Tabela E serão
corrigidos, em 2018, através de lançamentos contábeis
na conta 821110200000 -Recursos de exercícios anteriores, visando ajustar as fontes de recursos relacionadas
na Tabela E.
d) O jurisdicionado aﬁrma que é comum os municípios,
www.tce.es.gov.br

após segregarem os repasses destinados às fontes de recursos FUNDEB 60% e FUNDEB 40%, utilizarem quase
que a totalidade dos mesmos para pagamento do magistério, gerando distorção nas contas do FUNDEB. Tal distorção ocorre em função da classiﬁcação das despesas
do FUNDEB 60% em montante que supera a disponibilidade de recursos. Neste caso, o excesso de despesas
do FUNDEB 60% são custeados com os recursos provenientes do FUNDEB 40% (MDE), gerando dessa forma, um
déﬁcit no FUNDEB 60% e um superávit no FUNDEB 40%.
Aﬁrma ainda que, no caso do déﬁcit ﬁnanceiro da fonte
de recursos “FUNDEB 60%”, uma redistribuição dos passivos (restos a pagar) vinculados às fontes MDE e FUNDEB 40% faz-se necessário a ﬁm de compensar o déﬁcit
observado na conta FUNDEB 60%.
Analisando-se os argumentos do caso em questão, vale
ressaltar o fato de que as fontes de recursos do FUNDEB
60% e 40% são integradas por valores cujo gasto está vinculado à educação, não podendo serem direcionados a
nenhum outro tipo de despesa. Tem-se, contudo, também, que a fonte de recursos FUNDEB 40% relaciona-se
aos gastos com educação, em livre aplicação, sem vínculo com elemento de despesa, desde que o mesmo seja pertinente à educação. Nesta linha, entende-se possível, em havendo necessidade, a utilização do FUNDEB 40% para custear as despesas pertinentes ao pagamento do magistério (FUNDEB 60%). Segue essa mesma
linha de raciocínio, o uso dos recursos ordinários, livres
de vinculação, que podem absorver os déﬁcits de outras
fontes de recursos. De acordo com as disponibilidades
demonstradas na Tabela E apresentada na justiﬁcativa,
o superávit real das fontes MDE, FUNDEB 40% E FUNDEB 60% são respectivamente de R$ 64.188,45, R$ 0,00
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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e R$ 0,00. Neste sentido, veriﬁcou-se que o demonstrativo de disponibilidade de caixa e dos restos a pagar utilizados por esta Corte de Contas para apuração do art.
42, item 7.4.1 do RT 44/2018, também demonstra na
fonte educação recursos próprios o montante superavitário de R$ 64.188,45. Vale mencionar também que
não foi detectado no RT 44/2018, inobservância do art.
42 da LRF.

a ﬁm de representar adequadamente os fenômenos
econômicos ocorridos. As distorções no resultado ﬁnanceiro podem induzir o ente público ao erro em exercícios posteriores quando da abertura de créditos adicionais tendo por fonte a existência de superávit ﬁnanceiro, observada a fonte de recursos.

e) Conforme a Tabela E, apresentada no corpo da justiﬁcativa demonstrando o resultado dos levantamentos efetuados em confronto com o que foi evidenciado
no anexo ao Balanço Patrimonial, as disponibilidades
ﬁnanceiras das fontes “Royalties do Petróleo”, “Royalties do Petróleo Estadual” e “Outros Recursos de Aplicação Vinculada” são respectivamente de R$ 5.244,12,
R$ 201.787,69 e R$ 5.624,29. Por comparação, veriﬁcou-se no demonstrativo de disponibilidade de caixa e
dos restos a pagar utilizados por esta corte de contas
para apuração do art. 42, item 7.4.1 do RT 44/2018, que
a disponibilidade da fonte de recursos “demais vinculados” é de R$ 933.922,06. Observou-se também no demonstrativo de disponibilidade de caixa que os recursos não vinculados somam R$ 773.025,05. Veriﬁca-se,
portanto, que apesar da diferença de valor apresentado
nos demonstrativos, o resultado ﬁnanceiro das fontes
questionadas foi superavitário.

[...]

Do exposto nos itens acima, conclui-se pela ausência de
um controle e evidenciação eﬁcaz sobre algumas fontes de recursos administradas pelo município em 2016.
É também oportuno mencionar que, ao se falar de controle sobre as fontes de recursos, evidencia-se a necessidade de se dispor de informação contábil ﬁdedigna,

Tabela 2: Despesas com pessoal consolidadas Em R$
1,00

Assim, permanece a irregularidade, sendo, contudo,
passível de ressalva e determinação.
3. GESTÃO FISCAL
3.1. DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
Tabela 1: Despesas com pessoal – Poder Executivo
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor
27.687.010,68
14.704.278,34
53,11%

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Conforme se observa da tabela anterior, considerando
as despesas consolidadas, foram cumpridos o limite legal de 60% e descumprido o limite prudencial de 57%.
3.2. DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com o RT 44/2018, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 120% estabelecido na legislação, conforme evidenciado a seguir:
Tabela 3: 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
4.260.235,66
3.734.722,67
525.512,99
27.687.010,68
1,90%

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Conforme se observa da tabela anterior foi cumprido o
limite legal e descumprido o limite prudencial (limite legal = 54% e prudencial = 51,3%).

3.3. OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS

3.1.2. Limite das Despesas com Pessoal – Consolidado

Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL 27.687.010,68
Despesas totais com pessoal 15.879.428,51
% das despesas totais com 57,35%
pessoal em relação à RCL
www.tce.es.gov.br

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 43/2001; art. 167,
III da Constituição Federal/1988; art. 55, inciso I, alínea
“c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
De acordo com o RT 44/2018, não foram extrapolados
os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% ReSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ceita Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da
República; bem como não houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias:

3.4. RENÚNCIA DE RECEITA

Tabela 4: Operações de crédito Em R$ 1,00

3.5. CONTRATAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DESPESAS EM

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
27.687.010,68
0,00
0,00%

Conforme consta do RT 44/2018, não foi identiﬁcada
previsão de renúncia de receita em 2016.
FINAL DE MANDATO
Conforme consta do RT 44/2018, não há evidências do
descumprimento do art. 42 da Lei De Responsabilida-

0,00

de Fiscal.

0,00%

3.6. DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO PODER
NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE MANDATO
Conforme consta do RT 44/2018, não há evidências do

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

descumprimento do art. 21, § único da Lei de Respon-

Tabela 5: Operações de crédito – ARO Em R$ 1,00

4.GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito
por antecipação de receitas orçamentárias
% do montante global das operações de
crédito por antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL

Valor
27.687.010,68
0,00
0,00%

sabilidade Fiscal.
4.1. APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição Federal/1988; e art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Federal/1988 (alterado pela Emenda Constitucional

Tabela 6: Garantias concedidas Em R$ 1,00

De acordo com o RTC 44/2018, veriﬁca-se que o municí-

Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das garantias
concedidas
% do montante global das garantias concedidas sobre a
RCL

Valor
27.687.010,68
0,00

pio cumpriu com o limite mínimo constitucional de 25%

0,00%

Tabela 7: Aplicação na manutenção e desenvolvimento

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

53/2006).

das receitas resultantes de impostos e transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino:
do ensino Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de im- 1.181.303,92
postos
www.tce.es.gov.br

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

19.207.782,68
20.389.086,60
5.332.266,35
26,15%

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
4.2. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Base Normativa: Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal/1988 (alterado pela EC 53/2006).
De acordo com o RT 44/2018, veriﬁca-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional de 60%
relacionado ao pagamento dos proﬁssionais do magistério:
Tabela 8: Recursos do FUNDEB a proﬁssionais do magistério Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes
do FUNDEB
Pagamento de proﬁssionais
do magistério
% de aplicação

Valor
3.852.118,16
3.119.880,17
80,99%

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
4.3. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da ConstituiSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ção Federal/1988 (Incluído pela EC 29/2000).
De acordo com o RT 44/2018, veriﬁca-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional previsto de 15% para a saúde:
Tabela 9: Aplicação em ações e 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 aplicado em ações e
serviços públicos de saúde
% de aplicação

Valor
1.181.303,92
19.207.782,68
20.389.086,60
5.404.699,76
26,51%

Fonte: Processo TC 5154/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
4.4 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 10: Transferências para o Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Descrição
Receita tributária e transferências (Art. 29-A CF/88) –
exercício anterior
% máximo para o município
Valor máximo permitido para
transferência
Valor efetivamente transferido

Valor
19.847.189,71
7,00%
1.389.303,28
1.389.082,20

Conforme RT 44/2018, o limite máximo constitucional
de transferência de recursos ﬁnanceiros ao Poder Legislativo foi cumprido”.
No que diz respeito à irregularidade pontuada no item
10.1 (ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a prestação de contas anual) do Relatório Técnico n.º
00044/2018-7, divirjo da conclusão técnica e ministerial, concluindo pelo seu afastamento.
Em princípio, nos termos expostos no Relatório Técnico,
o corpo técnico caracterizou o indício de irregularidade
nos seguintes termos:
“Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, veriﬁca-se que não houve emissão de
uma opinião conclusiva sob a prestação de contas do
gestor responsável, conforme alegação que se segue:
Muito embora o art. 74, da Constituição Federal, e art.
59 da Lei Complementar nº 101/2000 disponham sobre
procedimentos de controle a serem exercidos pelo Sistema de Controle lnterno de cada Poder, o Órgão Central de Controle lnterno do Município de Laranja da Terra/ES, representado pelo Controlador Geral lnterno que
este subscreve, informa que não foi realizado, no exercício supramencionado, nenhum procedimento de controle que lhe possibilite responder ﬁdedignamente os
pontos de controle constantes no Anexo ll, Tabela 6, da
lnstrução Normativa TCEES nº 34/2015, daí a razão de
todos eles terem sido respondidos com a palavra “Não”,
conforme se verá abaixo.
Antes, porém, cumpre destacar, por importante, que a
Unidade Central de Controle lnterno do Município de
www.tce.es.gov.br

Laranja da Terra/ES, instituída pela Lei Municipal n9
642, de 05 de março de 2012, e regulamentada pelo
Decreto Municipal nº737, de 24 de outubro de 2012,
conta hoje com apenas 1 (um) servidor, conforme quadro de pessoal descrito abaixo:
De se consignar, que o Controlador Geral lnterno, único
servidor da UCCI, que ora assina o presente Relatório,
assumiu as funções do cargo no dia 02/01/2017, conforme Decreto de Nomeação nº 0023/2017, não tendo
participado de qualquer das fases de implantação do
Sistema de Controle lnterno, e, o mais importante, não
tendo realizado qualquer procedimento de controle anterior aquela data. Cite-se, inclusive, que desde a assunção de suas funções até a presente data, o responsável pela UCCI vem envidando esforços para conhecer
toda a sistemática do Sistema de Controle lnterno do
Município de Laranja da Terra, priorizando-se, é de se
ressaltar, as disposições legais aplicáveis a matéria, para, a partir de então, efetivá-Io adequadamente.
Portanto, tendo em vista que não foi realizada análise
da prestação de contas pela Controladoria Geral do Município, sugere-se citar o gestor, para apresentar justiﬁcativas pela ausência de tomada de medidas necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual”.
Em sua defesa, o gestor sustentou a Prefeitura chegou a
publicar o edital do processo seletivo para contratação
de contador (01/2015). No entanto, suscitou que, por
força de decisão judicial, o procedimento foi suspenso.
Destacou que o processo seletivo só chegou a, de fato,
ocorrer no ﬁnal do exercício de 2016. Entretanto, em
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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função da legislação eleitoral, não foi possível nomear
servidores no exercício de 2016.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos míni-

Conselheira Substituta

mos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017;

Ressalto que, em casos idênticos, este Tribunal tem se
manifestado pelo afastamento da irregularidade, com
expedição de recomendação ao atual gestor, para que
adote as medidas administrativas necessárias e suﬁcientes para possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82,
§2º da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c artigo 135,
§4º, do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com
os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.

1. PARECER PRÉVIO:

1.4 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

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

2. Unânime.

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

4. Especiﬁcação do quórum:

É o caso do Processo TC 7096/2016, por exemplo, no
qual se debateu a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Governo de Vitória. Na ocasião
do julgamento, a Corte deliberou pela regularidade
com recomendação, nos termos do voto do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Acórdão TC
00603/2018-4).
Com fundamento na jurisprudência consolidada da Corte, portanto, manifesto-me pelo afastamento da irregularidade identiﬁcada no item 10.1 (ausência de medidas
administrativas que viabilizassem a emissão do parecer
do controle interno sobre a prestação de contas anual)
do Relatório Técnico n.º 00044/2018-7, com expedição
de recomendação ao atual gestor.
Pelo exposto, com fundamento no art. 80, inciso II, da
Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando parcialmente a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

1.2 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo a APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA
TERRA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores JOADIR LOURENÇO MARQUES.
1.3 Determinar, ao atuar Prefeito do Município de Laranja da Terra, Sr. Josafá Storch, que adote medidas de
controle e evidenciação eﬁcientes quanto às informações pertinentes às fontes de recursos utilizadas pelo município, bem como o registro de forma ﬁdedigna
de suas movimentações e saldos, nos termos da Lei n.º
4320/64 e LRF, bem como do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP).
1.4 Recomendar, ao atual Prefeito do Município de Laranja da Terra, Sr. Josafá Storch, que adote as medidas
administrativas necessárias e suﬁcientes para possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c artigo 135, §4º, do RITCEES e
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 27ª Sessão Ordinária
da 1ª Câmara.

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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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

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

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- 1152/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 07568/2015-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário

Ministério Público Especial de Contas

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ANTONIO WILSON FIOROT, GILDENE PEREIRA DOS SANTOS, DIEGO RUFINO TORRES DE AZEVEDO
GRIFFO, TIAGO DA SILVA NASCIMENTO
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Procuradores: ALEXANDRE ZAMPROGNO (OAB: 7364ES), ALINE DUTRA DE FARIA (OAB:12031-ES), JOSÉ MARIA RAMOS GAGNO, FULVIO TRINDADE DE ALMEIDA
(OAB: 17922-ES)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRO CANÁRIO – TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2012

www.tce.es.gov.br

– AFASTAR RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PROCEDÊNCIA
PARCIAL – MULTA – INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – RECOMENDAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação, apresentada pelo Ministério Público de Contas em face de Antônio
Wilson Fiorot – Prefeito do município de Pedro Canário,
Gildenê Pereira dos Santos – Prefeito Interino do município, Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal, Tiago da Silva Nascimento – Presidente
da Comissão Permanente de Licitação, José dias do Nascimento – Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Cláudia Mara Vargas – Servidora responsável pela
medição da obra e A2 Construções e Serviços LTDA EPP –
sociedade empresária contratada.
O Ministério Público de Contas aponta supostas irregularidades no Edital de Tomada de preços n° 17/2012 que
tem por objeto “a contratação de mão de obra com uso
de material, para construção de rede de drenagem subterrânea e aplicação de solo brita em parte da Rua Cridasa, Distrito de Cristal”, requerendo ao ﬁnal a conversão do feito em Tomada de Contas Especial, aplicação de
multa aos responsáveis e a condenação solidária de Gildenê Pereira dos Santos, José Dias do Nascimento, Cláudia Mara Vargas e a empresa A2 Construções e Serviços
Ltda EPP, ao ressarcimento de R$ 38.751,60 ao erário e
aplicação de multa proporcional ao dano.
Encaminhados os autos para análise do Núcleo de EnSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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genharia e Obras Públicas – NEO, foi elaborada Manifestação Técnica Preliminar – MTP 870/2015, sugerindo a
procedência da representação e citação dos responsáveis para apresentarem justiﬁcativa em relação aos seguintes achados:
3.A.1 – Retirada do edital presencial ou por solicitação;
3.A.2 – Visita técnica obrigatória;
3.B.1 – Comprovação de registro e quitação em 2 entidades de classe;
3.B.2 – Exigência cumulativa de capital social mínimo e
garantia de execução;
3.B.3 – Exigência de entrega antecipada de garantia de
proposta;
3.B.4 – Adoção de índices contábeis sem apresentação
de justiﬁcativas;
3.C.1 – Prorrogação da vigência do Contrato cuja vigência estava expirada
Por ﬁm, propôs a determinação à autoridade competente para que, esgotadas as medidas administrativas previstas no artigo 2° da Instrução Normativa 32/2014 sem
a elisão do dano, providencie a instauração da tomada
de contas especial.
Ato seguinte, foi elaborada Instrução Técnica Inicial – ITI
2353/2015, que acompanhou integralmente a sugestão
da MTP 870/2015.
Encaminhados os autos a este Conselheiro, em seu Voto,
divergiu parcialmente do Ministério Público de Contas e
da área técnica ao deixar de converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial e deixar de determinar a instauração da mesma.
Após a citação dos responsáveis e ausência de manifes-

tação por parte de alguns deles, este Conselheiro proferiu Decisão Monocrática – DECM n° 1355, considerando
revéis os Srs. Gildenê Pereira dos Santos, Tiago da Silva
Nascimento e Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo, ante a ausência de atendimento aos Termos de Citação n°
1226/2016, n° 1227/2016 e n° 1228/2016.
Ato contínuo, a Secex Engenharia manifestou-se através
de MT 1274/2017 e, ao analisar as justiﬁcativas apresentadas unicamente pelo Sr. Antônio Wilson Fiorot, entendeu pela mantença dos indicativos de irregularidade
apontados pela MTP 870/2015.
Conforme proposta de encaminhamento pela MT
1274/2017, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC elaborou Instrução Técnica Conclusiva – ITC 4360/2017, apresentando a seguinte proposta
de encaminhamento:
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 – Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA PARCIAL
da presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:

Infração aos Art. 3º, § 1º, inciso I e 30, inciso I da Lei
8.666/93 e Art. 1º da Lei 6.839/80.
Responsável: Antônio Wilson Fiorot _ Prefeito Municipal
Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal
Tiago da Silva Nascimento – Presidente da CPL
3.1.3 EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE CAPITAL SOCIAL MÍNIMO E GARANTIA DE EXECUÇÃO
Infração ao Art. 31 § 2º da Lei 8.666/93.
Responsável: Antônio Wilson Fiorot _ Prefeito Municipal
Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal
Tiago da Silva Nascimento – Presidente da CPL
3.1.3 EXIGÊNCIA DE ENTREGA ANTECIPADA DA GARANTIA DE PROPOSTA
Infração ao Art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Antônio Wilson Fiorot _ Prefeito Municipal
Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal
Tiago da Silva Nascimento – Presidente da CPL

3.1.1 VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA

3.1.5 ADOÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS SEM APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS

Infração ao Art. 30 caput e inciso III da lei 8666/1993.

Infração ao art. 31, § 5º da lei nº 8.666/93.

Responsável: Antônio Wilson Fiorot _ Prefeito Municipal

Responsável: Antônio Wilson Fiorot _ Prefeito Municipal

Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal

Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal

Tiago da Silva Nascimento – Presidente da CPL

Tiago da Silva Nascimento – Presidente da CPL

3.1.2 COMPROVAÇÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO EM 2
ENTIDADES DE CLASSE

3.1.6 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO CUJA
VIGÊNCIA ESTAVA EXPIRADA

www.tce.es.gov.br
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Infração ao art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
Responsável: Gildenê Pereira dos Santos
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justiﬁcativas dos senhores
Antônio Wilson Fiorot - Prefeito Municipal, Diego Ruﬁno
Torres de Azevedo Griﬀo - Procurador Municipal e Tiago da Silva Nascimento – Presidente da CPL, em razão
das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1 a 3.1.5 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo, ainda, aplicação de multa individual aos responsáveis, com fulcro no
art. 135, II da LC 621/2012;
3.2.2. Rejeitar as razões de justiﬁcativas do senhor Gildenê Pereira dos Santos em razão da irregularidade disposta no item 3.1.6 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, manifestou-se mediante Parecer de lavra do o Exmo. Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, acompanhando integralmente o posicionamento adotado pela equipe técnica, divergindo somente quanto para que se determine à
Prefeitura de Pedro Canário a instauração de Tomada de
Contas Especial.
O Sr Gildenê Pereira dos Santos – Prefeito Interino do
município requereu a realização de sustentação oral no
processo. Porém, não compareceu no dia da sessão.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, no tocante à possibilidade de responsabilização dos integrantes da Comissão de licitação tenho me manifestado em vários processos – Acórdão

1743/2016 – 1ª Câmara, Acórdão TC 359/2016 – Plenário –, porém, sempre analisando o assunto no caso concreto, como o farei neste processo.
Observo que a equipe técnica atribui responsabilização
ao Sr Tiago da Silva Nascimento – Presidente da Comissão Permanente de Licitação em função das seguintes irregularidades:
2.1 – Visita técnica obrigatória
2.2 – Retirada do Edital presencial ou por solicitação
2.3 – Comprovação de registro e quitação em 2 entidades de classe
2.4 – Exigência cumulativa de capital social mínimo e garantia de execução
2.5 – Exigência de entrega antecipada da garantia de
proposta
2.6 – Adoção de índices contábeis sem apresentação de
justiﬁcativas
A ﬁm de determinar até que ponto é possível a responsabilização da comissão de licitação se faz necessário diferenciar o que seriam as fases interna e externa do procedimento licitatório, para tanto, vejamos o entendimento
de alguns doutrinadores:
Jessé Torres Pereira Júnior:
Sob a vigência da Lei nº 8.666, a comissão de licitação
não pratica qualquer ato concreto, além da classiﬁcação.
A atividade jurídica da comissão de licitação se exaure
com a classiﬁcação (e com a manifestação nos eventuais
recursos interpostos). Não lhe compete emitir apreciação acerca da conveniência ou inconveniência da contratação ou sobre a satisfatoriedade das propostas.
Marçal Justen Filho:
www.tce.es.gov.br

A Lei [nº 8.666/1993] distingue comissões permanentes e especiais justamente em função das peculiaridades que as licitações possam apresentar. Em princípio, as
atribuições das comissões permanentes são genéricas.
Julgam as licitações que versem sobre objetos não especializados ou que se insiram na atividade normal e usual do órgão licitante. Surgindo situações especiais, distinguidas pelas peculiaridades do objeto licitado ou por outras circunstâncias, a Administração constituirá comissão
especial. As circunstâncias que conduzem à constituição
de uma comissão especial também impõem que os seus
membros apresentem condições para enfrentar e superar as diﬁculdades envolvidas no caso.
Nos termos do que prevê o art. 6º, XVI da lei 8.666/93 a
comissão de licitação é criada pela Administração com a
função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e às licitações nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite.
Já o art. 51, caput do mesmo diploma legal dispõe que a
habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral,
sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas pela comissão de licitação.
Diante destes preceitos, é possível perceber que participação da comissão de licitação se inicia na fase externa
ao receber, examinar e julgar a documentação encaminhada pelos possíveis participantes, não tendo qualquer
participação na fase inicial do procedimento.
No tocante às competências/atribuições da comissão de
licitação, que são especíﬁcas da fase externa, o Tribunal
de Contas da União – TCU determinou:
Restrinja à comissão de licitação a atribuição de apreciaSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ção das impugnações de editais de licitação, por ser dessa a competência legal para realizar o processamento e
julgamento das propostas dos licitantes, nos termos disposto no art. 51 da Lei 8666/93 (...)
CPL – Delegação de atribuições exclusivas – impossibilidades
O TCU decidiu pela obrigatoriedade de a Comissão Permanente de Licitação não delegar competências exclusivas de sua alçada, tais como habilitação e julgamento
das propostas, para outras unidades da empresa, conforme preconiza o art. 6º, XVI c/c art. 45, todos da Lei
8666/93, ressalvada a possibilidade de solicitar parecer
técnico ou jurídico relativo à matéria submetida à sua
apreciação.

Quanto à suposta irregularidade apontada no item 2.2 –
Retirada do Edital presencial ou por solicitação exaustivamente analisada pela área técnica, corroborada pelo
Órgão Ministerial, acompanho integralmente a manifestação ﬁrmada e valho-me para VOTAR da mesma argumentação exarada na fundamentação das mencionadas
peças técnicas, que abaixo reproduzo parcialmente, para
ﬁns de afastá-la. Observe:
2.2 RETIRADA DO EDITAL PRESENCIAL OU POR SOLICITAÇÃO
Infração ao Art. 3º, §3º da Lei 8.666/93 – Responsáveis:
Antônio Wilson Fiorot – Prefeito; Diego Ruﬁno Torres de
Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal e Tiago da Silva
Nascimento – Presidente da CPL.

Não cabe aos membros da comissão de licitação a veriﬁcação da similaridade entre as propostas apresentadas,
por ausência de previsão legal especíﬁca, fato que impediu a aplicação de penalidades aos membros, apesar de
reconhecido o conluio entre os licitantes.

A retirada do edital presencial ou por solicitação foi assim debatida na MTP 00870/2015-2, permanecendo como irregularidade:

CPL – sobrepreço – planilha de custos – responsabilidades – o TCU decidiu que não é imputada responsabilidade aos membros da CPL quando eventuais preços excessivos devem ser aferidos por unidade administrativa especíﬁca, responsável pela elaboração do orçamento.

DO FORNECIMENTO DO EDITAL.

De fato, todas as irregularidades imputadas ao Presidente da CPL não fazem parte de suas atribuições legais,
pois, são todas ligadas à fase de elaboração do edital, ou
seja, são irregularidades que se apresentam na fase interna do certame, motivo pelo qual divirjo do opinamento técnico e ministerial e afasto a responsabilização do Sr
Tiago da Silva Nascimento.
Pois bem. Passo à análise do mérito.

Artigo 3º, §3º da Lei 8.666/93.
Em análise ao edital veriﬁca-se a seguinte informação:
O presente Edital está à disposição dos interessados no
Setor de Licitações da prefeitura Municipal de Pedro Canário – Estado do Espírito Santo, situada na Rua São Paulo, n° 220, Bairro Boa Vista, Pedro Canário - Estado do Espírito Santo. Para retirada do Edital e seus anexos, o interessado deverá estar munido de Pen-Driver ou CD, no
horário de 13h00min ás 18h00min ou solicitá-lo pelo email cplpmpc@qmail.com.
A exigência da presença da licitante ou se sua solicitação
por e-mail para a retirada do edital fere o princípio da
impessoalidade ao permitir à Administração o conhecimento prévio de todos os licitantes.
www.tce.es.gov.br

Ademais, em atenção ao princípio da publicidade, A Administração deve proceder à publicação de seus editais
em sítio eletrônico próprio sem exigências de credenciamento para acesso, ainda que a lei não se reﬁra especiﬁcamente a este tipo de publicação.
Diante deste fato a retirada do edital presencial ou por
solicitação foi assim defendida pelo Sr. Antônio Wilson
Fiorot:
A equipe técnica imputa essa exigência como violadora
ao princípio da impessoalidade previsto na Constituição
Federal.
No que pese o fato da exigência, é fato que na grande
maioria dos órgãos públicos a época, o procedimento
era corriqueiro. Diga-se de passagem, que não há previsão legal que proíba esse procedimento. O que se tem
é uma interpretação sistêmica do arcabouço normativo
que atualmente, em função da disponibilidade tecnológica permitir, os editais são disponibilizados via internet. Contudo, antes desse avanço, a forma de disponibilização sempre foi presencial no local da licitação, vez
que a Lei exige apenas a publicação do aviso. Assim, essa impropriedade deve ser analisada com cautela para
não impor uma pena em conduta não promovida com
dolo ou má fé. A rotina foi alterada na gestão 2013/2016
quando o defendente assumiu o segundo mandato a
frente do município a partir do mês de setembro/2013.
Pugna-se para que seja afastada a presente imputação.
Análise do fato conforme justiﬁcativa apresentada:
A retirada de edital de licitação, assim como todas as demais fases da licitação devem atender aos princípios legais, dentre os quais o princípio da impessoalidade e da
publicidade. No caso em tela, na época dos fatos, não
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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havia site para acesso eletrônico aos editais, no entanto,
a prefeitura disponibilizava o acesso por e-mail o que pode ser considerado satisfatório conforme o porte do município e a época dos fatos, alguns deles anteriores a início da vigência da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso as Informações).
Cabe nesse caso informar que não foi documentada nenhuma forma de cadastro obrigatório que obrigue a empresa a se identiﬁcar como o fornecimento de dados como CNPJ ou CPF o que contrariaria frontalmente os princípios aqui já suscitados.
Por esta razão entende-se por afastar a presente irregularidade com relação aos citados.
Diante do exposto, por concordar com os apontamentos
técnicos emitidos pela Secex Engenharia, afasto a suposta irregularidade apontada e passo a uma análise mais
detida dos itens sobre os quais foi sugerida a manutenção de outras irregularidades. Vejamos:
2.1 – Visita técnica obrigatória – Infração ao Art. 30, III
da lei 8666/1993 – Responsáveis: Antônio Wilson Fiorot
– Prefeito e Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal
Inicialmente, importante ressaltar que embora todos os
responsáveis apontados tenham sido devidamente citados, somente o Sr. Antonio Wilson Fiorot apresentou justiﬁcativas.
Quanto à análise da presente irregularidade, a equipe
técnica apontou irregularidade no que se refere a visita técnica, cuja cláusula do edital continha a seguinte redação:
5. - HABILITAÇÃO TÉCNICA:
[...] 5.6 - Comprovante (atestado) de ter participado da

visita técnica que será feita às 14:00h do dia 30 de agosto
de 2012, com solicitação formal à Prefeitura, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas antes da visita, indicando
o nome do representante que fará a vistoria.
[...] OBS: A SOLICITAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DEVERÁ
SER PROTOCOLADA NO SETOR DE PROTOCOLO COM
24h00min DE ANTECEDÊNCIA A DATA DA VISITA.
O defendente alegou que somente a partir de 2012 a visita técnica obrigatória passou a ser considerada irregular pelos tribunais, o que o impossibilitava de ter amplo
conhecimento de sua inserção em editais.
Porém, não há como o defendente tentar se escusar de
sua responsabilização, uma vez que à época da realização do certame, já existiam vários precedentes capazes
de nortear sua conduta de forma correta.
Analisando a Lei de Licitações, temos que a visita técnica se trata de uma exigência legal inserida no âmbito da
qualiﬁcação técnica dos proponentes, uma vez que encontra amparo no inciso III do artigo 30 da Lei 8666/93,
que estabelece a documentação relativa à qualiﬁcação
técnica a ser apresentada pelos interessados em participar do certame.
Art. 30. A documentação relativa à qualiﬁcação técnica
limitar-se-á a:
(...) III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante,
de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
Porém, embora exista previsão expressa possibilitando a
realização de visita técnica, alguns requisitos devem ser
cumpridos para que a Administração não incorra em irwww.tce.es.gov.br

regularidades que possibilitem possíveis conluio entre os
participantes.
Este Tribunal vem adotando posicionamento no sentido
de permitir a inclusão de exigência de visita técnica em
editais, desde que a complexidade do objeto a ser executado a justiﬁque, se demonstrando como um meio hábil para apresentar aos interessados as peculiaridades
dos locais nos quais serão executados os serviços contratados pela Administração, além de ser discricionário
do gestor sua inclusão ou não no edital, nos termos do
Acórdão TC 158/2014 – Plenário.
Todavia, de acordo com descrição do objeto, o contrato
foi pactuado para a contratação de mão de obra com uso
de material, para construção de rede de drenagem subterrânea e aplicação de solo brita em parte da Rua Cridasa, ou seja, a obra a ser realizada não abrangeria nem
uma rua inteira, mas somente parte, o que já descaracteriza a complexidade exigida para a inserção de visita técnica em editais. Além de que o edital já indicava o local
que seria realizado o objeto, o que possibilitaria que os
proponentes realizassem a vistoria em dias e horários diferenciados e a Administração lhes forneceria um Atestado de que participaram da visita técnica.
Ou também seria o caso de o próprio licitante atestar para a Administração que já conhecia o local, o que o dispensaria da realização da visita técnica.
Ponto a ser questionado é que consta no edital, ﬂs.
148/189 a seguinte observação: Fixamos uma única data e horário único, devido à distância que é necessária se
locomover para chegar ao local a ser vistoriado.
Esta forma de realização de visita técnica é vedada pela
jurisprudência desta Corte, uma vez que o correto seria,
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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to no intuito de inibir que os potenciais licitantes tomem conhecimento prévio do universo de concorrentes,
quanto a ﬁm de que os possíveis interessados ainda contem, após a realização da visita, com tempo hábil para a
ﬁnalização de suas propostas.

5.1 - Certiﬁcados de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia - (CREA); da empresa e seus responsáveis técnicos. Engenheiro Civil, da sede da empresa e visto no CREA/ES, no caso de empresa e proﬁssional
de outros Estados.
5.1.1 - Certiﬁcados de Registro e Quitação no Conselho
Regional de Administração - (CRA) da empresa e seus
responsáveis técnicos.

No caso concreto não restou evidenciado que a especialidade do objeto exigisse o comparecimento in loco dos potenciais interessados, mostrando-se suﬁciente, ao meu sentir, a simples declaração do licitante de
que tem pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços.

E: Abstenha-se de incluir exigência/cláusula no sentido de que a vistoria técnica seja realizada, necessariamente, pelo engenheiro responsável pela obra (responsável técnico), à míngua de previsão legal que a ampare e em desacordo com os Acórdãos 2.028/2006 – Primeira Câmara, 874/2007 – Plenário e 1.264/2010 – Plenário, e em data única, o que não se mostra compatível
com o art. 30, inc. II, e § 1º, c/c o art. 3º, § 1º, da Lei nº
8.666/1993, e antagoniza com o entendimento dos Acórdãos 1.332/2006, 1.631/2007 e 326/2010, todos do Plenário, potencializando a formação de conluios.(grifei)

Lado outro, cumpre esclarecer que quando restar caracterizada a imprescindibilidade da visita técnica, a exigência de visita técnica em um único dia e horário torna prejudicial a obtenção de proposta mais vantajosa para a
administração, uma vez que possibilita que as empresas
tomem conhecimento de quantos e quais são os participantes do certame.

Diante do exposto, por considerar que a exigência de realização de visita técnica no Edital Tomada de Preços nº
017/2012 na forma como foi inserida está em afronta a
jurisprudência ﬁrmada tanto pelo TCU quanto por esta
Corte, motivo pelo qual, acompanho os posicionamentos técnico e ministerial, para manter a presente irregularidade.

Por ﬁm, quanto á alegação do responsável de que à época da realização do certame a visita técnica não era tida
como irregular, cumpre apresentar Acórdãos do Tribunal
de Contas da União – TCU, anteriores à publicação do
edital pela prefeitura de Pedro Canário, que seriam ótimos norteadores para uma conduta regular por parte do
gestor. Observe:

2.3 – Comprovação de registro e quitação em 2 entidades de classe – Infração aos Art. 3º, § 1º, I e 30, I da Lei
8.666/93 e Art. 1º da Lei 6.839/80 – Responsáveis: Antônio Wilson Fiorot – Prefeito e Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal

caso houvesse realmente a necessidade da realização da
vistoria técnica, que a prefeitura concedesse prazo ﬂexível para que os licitantes interessados pudessem visitar
o local de realização das obras nele realizando os estudos e prospecções que julgassem necessários, nos termos do Acórdão TC 210/2015 – Plenário.
Outro fator negativo para a realização de visita técnica
em dia e horário ﬁxo é a possibilidade de conluio entre
os participantes do certame, nos termos do Acórdão TC
518/2013 – Plenário. Vejamos:

Estabeleça prazo adequado para a realização de visitas
técnicas, não restringindo-a à dia e horário ﬁxos, tan-

Foi apontada a seguinte exigência no edital de Tomada
de Preços para ﬁns de habilitação, especiﬁcamente, de
qualiﬁcação técnica:
5. - HABILITAÇÃO TÉCNICA
www.tce.es.gov.br

Portanto, podemos perceber que a Administração exige
que a empresa que tenha interesse em contratar possua
comprovação de registro e quitação da proponente e de
seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia – CREA e ao Conselho Regional de Administração – CRA.
O responsável pondera que embora a jurisprudência caminhe no sentido da irregularidade da presente exigência, deve ser analisado o caso concreto, uma vez que não
houve má fé ou dolo.
Pois bem. Não só a jurisprudência, como aﬁrmou o responsável, mas também a doutrina condena que a Administração exija, como forma de habilitação, que a empresa licitante comprove possuir registro e estar quites em
mais de uma entidade de classe. Vejamos:
Há diﬁculdades em relação às licitações cujos objetos envolvem a intervenção de proﬁssionais de natureza diferente. Por exemplo, contrato de terceirização de serviços
de manutenção de bens imóveis envolve, em princípio,
a atuação de proﬁssional de engenharia, inscrito o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
e de administrador, inscrito no Conselho Regional de Administração. Ocorre que, em face de licitações desse tipo, é frequente a dúvida a respeito de qual conselho proSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ﬁssional exigir a inscrição: ambos? Apenas um deles? E,
se assim o for, de qual?
O art. 1º da lei nº 6.839/1980, que dispõe sobre as proﬁssões regulamentadas, enuncia:
O registro de empresas e a anotação de proﬁssionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a ﬁscalização do
exercício das diversas proﬁssões, em razão da atividade
básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços
a terceiros.
Quer dizer que em situações dessa espécie, em que a licitação demanda a intervenção de proﬁssionais de natureza diferente, o instrumento convocatório deve exigir a
inscrição do licitante e, se for o caso, do proﬁssional responsável no tocante à atividade básica que decorre do
próprio objeto. Logo, não se deve exigir a inscrição em
mais de uma entidade proﬁssional. Deve-se exigir a inscrição apenas na entidade proﬁssional cuja competência
corresponde à atividade básica relacionada ao objeto da
licitação, que, nem seria preciso dizer, é o objeto do futuro contrato.
Assim também já deﬁniu a jurisprudência. Observe:
I – Impõe-se interpretar restritivamente a regra contida
o art. 1º da Lei nº 6.839/80, de modo que a exigência de
registro da empresa em determinado conselho proﬁssional ﬁque atrelada à atividade básica envolvida por ela,
pois, se assim não fosse, além de se retirar a razão de
ser de tais conselho, que é justamente a representação
de categorias determinadas, haveria o inconveniente de
inúmeros conﬂitos sobre qual conselho deteria competência para proceder ao registro, quando isso não importasse no incômodo da múltipla e inconstitucional exigên-

cia de registros por conselhos proﬁssionais diversos.
E: O TCU recomendou: (...) abstenha-se de exigir, ainda,
nas licitações para contratação de serviços de limpeza e
conservação, que a empresa esteja registrada nos Conselhos de Química ou de Farmácia, uma vez que a exigência de registro em entidade de ﬁscalização proﬁssional deve ser limitada à inscrição no conselho que ﬁscalize a atividade básica ou o serviço preponderante, objeto da licitação, conforme Decisão nº 450/2001 – Plenário – TCE (...).
Diante de todo o exposto, concordo com o opinamento técnico e ministerial, por entender que a exigência
cumulada de mais de um registro em entidade de classe,
além da ausência de previsão legal caracteriza uma restrição à competitividade. No caso do objeto que se apresenta, o correto seria exigir somente Registro e Quitação
junto ao CREA, motivo pelo qual mantenho a presente
irregularidade.
2.4 Exigência cumulativa de capital social mínimo e garantia de execução – Infração ao Art. 31 § 2º da Lei
8.666/93 – Responsáveis: Antônio Wilson Fiorot – Prefeito e Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal
Foi apontado pelo Ministério Público de Contas que o
edital continha a exigência irregular de cumulação de capital social mínimo e garantia de execução, nos seguintes termos:
[...] 6. - QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-FINANCEIRA
[...] 6.2 - Prova do Capital Social Registrado e Integralizado, na forma da Lei, arquivada no órgão competente,
no mínimo correspondentes a 10% (DEZ por cento) do
valor total estimado dos serviços, até a data de entrega
www.tce.es.gov.br

dos envelopes, admitida sua atualização na forma do subitem anterior.
[...]10. – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
10.1 – O Município de Pedro Canário/ES exigirá da licitante vencedora, no ato da assinatura do Contrato, prestação de garantia pela execução das obrigações assumidas, cabendo à mesma optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
10.1.1 – Caução em dinheiro.
10.1.2 – Fiança bancária.
10.1.3 – Seguro-garantia.
O próprio responsável, em sua tese defensiva, traz aos
autos o enunciado de Súmula do TCU, qual seja:
SÚMULA N° 275 Para ﬁns de qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira, a Administração pode exigir das licitantes, de
forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio
líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras
para entrega futura e de execução de obras e serviços.
(grifei)
Assim também, nos ensina a doutrina:
Ademais, o capital social mínimo, o patrimônio líquido
mínimo e a prestação de garantias são exigências alternativas. Ou seja, o instrumento convocatório não pode
prevê-las todas de uma vez. Ou requer capital social mínimo, ou requer patrimônio líquido mínimo, ou requer
garantia. Ocorre que o § 2º do art. 31 da Lei nº 8.666/93,
ao referir-se a elas, utiliza a conjunção alternativa “ou”.
Logo, repita-se, elas não podem ser exigidas conjuntamente. O TCU já decidiu no mesmo sentido:
Deve-se atentar para as disposições contidas no art. 31,
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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§ 2º, da Lei nº 8.666/1993, com alterações, de forma a
não exigir simultaneamente, nos instrumentos convocatórios de licitações, requisitos de capital social mínimo e
garantias para a comprovação da qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira dos licitantes. (Decisão nº 1.521/2002, Plenário. Rel. Min. Adylson Motta. Julg. 06.11.2002)

da sua participação neste certame, até aquela oportunidade;

No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal de
Contas, por meio do Acórdão TC 215/2014 – Plenário.

Quanto a esta exigência o TCU já consolidou o entendimento pela impossibilidade de sua inserção em editais
por comprometer o caráter competitivo do certame:

Diante de todo o exposto, acompanho o entendimento
da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e
mantenho a presente irregularidade.
2.5 – Exigência de entrega antecipada da garantia de
proposta – Infração ao Art. 30, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93
– Responsáveis: Antônio Wilson Fiorot – Prefeito e Diego
Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal
Esta suposta irregularidade foi tratada no edital com a
seguinte formulação:
6.4 - Comprovante de prestação de garantia para manutenção da proposta, no valor de R$ 1.434,37 (um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos)
correspondendo a 1% (um por cento) de R$ 143.437,40
(cento e quarenta e três mil quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) valor estimado para execução da referida obra, apresentada até 3 (três) dias úteis
antes da data prevista para a abertura dos envelopes. A
prestação da garantia deverá ser feita nas condições previstas no inciso III, do Artigo 31, da Lei 8.666/93, devidamente atualizada, com validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias, devendo ser revalidada em caso de prorrogação na validade da proposta. Esta garantia será restituída 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, por solicitação da interessada, caso a proponente não desista

O responsável alega que esta irregularidade deve ser imputada à Comissão Permanente de Licitação – CPL, mas
alega também que serviu para preservar o erário caso a
empresa não prestasse o serviço em sua integralidade.

É irregular a exigência de prestação de garantia da proposta antes da data de apresentação dos documentos de
habilitação, pois não encontra amparo na Lei 8.666/1993
e permite o conhecimento antecipado das empresas que
efetivamente participarão do certame, o que pode comprometer o caráter competitivo da licitação.
E: Exigências de habilitação restritivas ao caráter competitivo da licitação: 3 - Comprovação de caução até cinco
dias antes da licitação.
Outra possível irregularidade apontada no edital da Concorrência n.º 01/2005, promovida pela Prefeitura de Bom
Jesus da Lapa/BA, destinada à contratação das obras de
ampliação do sistema de esgotamento sanitário e infraestrutura urbana na sede do município, foi a “exigência
de comprovação de caução até 5 (cinco) dias antes da licitação.”. Para a unidade técnica, os argumentos oferecidos pelo ex-Prefeito e pelo Presidente da Comissão de Licitação à época, ouvidos em audiência, revelaram-se insuﬁcientes para refutar a irregularidade noticiada. Considerando que a caução “integra a documentação relativa à fase de HABILITAÇÃO, cujos documentos devem ser
apresentados em envelope fechado, a ser aberto na data
de abertura do processo licitatório”, a exigência da preswww.tce.es.gov.br

tação antecipada “fere o disposto na legislação vigente.”.
Ao concordar com a unidade técnica, o relator propôs e
a Segunda Câmara decidiu aplicar multa aos responsáveis, sem prejuízo de determinar à Prefeitura Municipal
de Bom Jesus da Lapa/BA que, em futuras licitações que
envolvam recursos federais, “abstenha-se de incluir nos
instrumentos convocatórios exigências, não justiﬁcadas,
que restrinjam o caráter competitivo das licitações”, especialmente com relação à “comprovação de caução anteriormente à fase de habilitação”.
Quanto á esta irregularidade, o TCU ainda ﬁrmou entendimento no sentido de que sua exigência permite o conhecimento antecipado das empresas que possivelmente participarão da licitação, o que pode ocasionar um
conluio entre elas:
É irregular a exigência de prestação de garantia da proposta antes da data de apresentação dos documentos de
habilitação, pois não encontra amparo na Lei 8.666/1993
e permite o conhecimento antecipado das empresas que
efetivamente participarão do certame, o que compromete o caráter competitivo da licitação.
Diante de todo o exposto, acompanho a manifestação da
equipe técnica e do Ministério Público de Contas e mantenho a presente irregularidade.
2.6 – Adoção de índices contábeis sem apresentação de
justiﬁcativas – Infração ao art. 31, § 5º da lei nº 8.666/93
– Responsáveis: Antônio Wilson Fiorot – Prefeito e Diego
Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal
Assim como na irregularidade acima, aqui também o responsável alega que a responsabilização cabe à equipe da
CPL, mas alega também que serviu para preservar o erário caso a empresa não prestasse o serviço em sua inteSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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gralidade.
Inicialmente, importante transcrever o item do edital
que foi considerado irregular:
6.3 - Apresentação de cálculos demonstrativos dos índices contábeis, conforme modelo (Anexo XIV), conforme
a seguir discriminado:
A - Índice de liquidez geral
[...]. Será considerada habilitada a empresa que apresentar o índice de liquidez geral igual ou superior a 2,0 (dois
virgula zero).
B - Índice de liquidez corrente
[...]. Será considerada habilitada à empresa que apresentar o Índice de liquidez corrente igual ou superior a 2,0
(dois vírgula zero).
C - Índice de solvência geral
[...]. Será considerada habilitada a empresa que apresentar o índice menor ou superior a 0,50 (zero vírgula cinquenta).
Com relação à exigência de apresentação de índices contábeis, a doutrina já se debruçou sobre o tema, para
apresentar a seguinte conclusão:
De plano, o ponto nuclear em relação aos índices contábeis diz respeito ao princípio da proporcionalidade. Quer
dizer que os índices contábeis devem ser proporcionais
aos valores que devem dispor os licitantes para dar cumprimento ao futuro contrato.
É exatamente isso que prescreve o § 1º do art. 31 do Lei
nº 8.666/93 ao dispor que “a exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade ﬁnanceira do licitante com vista aos compromissos que terá que assumir
caso lhe seja adjudicado o contrato”. Na mesma senda, a

parte ﬁnal do § 5º do mesmo art. 31 proíbe “a exigência
de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação ﬁnanceira suﬁciente ao compromisso das obrigações decorrentes da licitação”.
Trocando-se em miúdos, deve haver relação de meio e
ﬁm entre os índices contábeis e os compromissos que o
futuro contratado assumirá. Os índices contábeis prestam-se, pura e simplesmente, a apurar se os licitantes
terão, no futuro, condições de cumprir o contrato. Logo,
os índices estão atrelados a tal ﬁnalidade. Índices contábeis excessivos, que exigem situação econômico-ﬁnanceira superior à necessária para a execução do contrato, desenham violação ao princípio da proporcionalidade, além de desvio de ﬁnalidade.
O Tribunal de Contas de São Paulo – TCESP se pronunciou acerca da temática, com seguinte manifestação:
O ponto fulcral de discussão nos autos recai sobre a infringência do artigo 31, § 5º da Lei 8.666/93, uma vez
que o edital exigiu índices para comprovação da qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira da empresa – de liquidez igual ou superior a 2,5 e de endividamento superior a 0,75%, conﬁgurando-se abusivos e coibidores da
livre participação no pleito. (...) A jurisprudência desta
Corte sobre o tema é pacíﬁca e condena quocientes de
1,5 para cima, a exemplo do decidido nos autos dos TCs
514/003/96, 517/003/96, 37211/026/96, 13571/026/98,
21649/026/98, 13677/026/98, dentre outros.
O TCU deliberou no mesmo sentido:
No caso concreto, foi inserida exigência de comprovação
de índice de liquidez corrente a geral de 2,50, além de
não haver justiﬁcativa para escolha desse valor. Exigência em quantidade 361,5% superior ao objeto da licitawww.tce.es.gov.br

ção.
TCU determinou: “(...) evitar a excessividade dos valores exigidos para os índices de liquidez corrente e geral,
e falta de justiﬁcativas para sua adoção no processo administrativo da licitação, em observância ao disposto nos
artigos 3º, § 1º, inciso I, e 31, § 5º, da Lei 8666/93. ”
Finalizo meu entendimento o que se refere à excessividade na exigência nos índices de liquidez inseridos pela
Administração em editais com ensinamento do festejado
doutrinador Joel de Menezes Niebuhr. Observe:
Os requisitos de habilitação devem ser sempre apreendidos sob as luzes do princípio da competitividade e da
parte ﬁnal do inciso XXI do art. 37 da Lei nº 8.666/93,
cujo texto autoriza a Administração a exigir apenas o indispensável. Sob essa perspectiva, a Administração deve
ser parcimoniosa com os índices contábeis, exigindo efetivamente o mínimo e necessário.
Parece-nos excessivo, por exemplo, em qualquer licitação, exigir índice de liquidez corrente superior a 1,0. Ora,
a liquidez corrente é obtida pela divisão do passivo pelo
ativo. Desse modo, índice de liquidez corrente igual a 1,0
demonstra que o licitante está em situação de solvência
e que, portanto, pode participar da licitação.
Diante de todo o exposto, podemos compreender que
os índices de liquidez geral e liquidez corrente com a exigência de que sejam iguais ou superiores a 2,0 frustra
o caráter competitivo do certame e impede que empresas aptas a participar do certame, porém não detenham
tal índice, participem, posto que é considerado alto para os padrões de mercado, motivo pelo qual acompanho
as manifestações exaradas pela área técnica e Ministério
Público de Contas e mantenho a presente irregularidade.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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2.7 – Prorrogação da vigência do contrato cuja vigência estava expirada – Infração ao art. 57, § 1º, da Lei nº
8.666, de 1993 – Responsável: Gildenê Pereira dos Santos

nistrativos tratados no âmbito da Câmara Permanente
de licitações e contratos administrativos instituída pela
Portaria/PGF nº Q 98, de 26 de fevereiro de 2013.

Foi veriﬁcado pela equipe técnica que existia um contrato da prefeitura de Pedro Canário cujo prazo de vigência seria de 03 (três) meses, contados a partir da data
de sua assinatura, de 27/12/2012 a 27/03/2013. Todavia, apurou-se que no dia 08/05/2013 quase 02 (dois)
meses após extinção do contrato, em virtude do decurso
do prazo, o prefeito interino, Sr Gildenê Pereira dos Santos assinou o 1º Termo Aditivo prorrogando a vigência
do contrato, retroagindo seus efeitos ao dia 27/03/2013,
dia que se encerraria o contrato, e, portanto, data que
deveria ter sido realizado sua prorrogação.

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE ESCOPO.

Para uma melhor compreensão, importante transcrever
a cláusula contratual que trata do prazo do referido contrato. Vejamos:
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
2.1. O prazo de vigência do Termo Aditivo ﬁca prorrogado até 27/06/2013.
2.2. Os efeitos do presente contrato serão retroagidos ao
dia 27 de março de 2013.
A Advocacia Geral da União se manifestou, por meio do
Parecer nº 13/2013, no qual estabelece que é vedada a
prorrogação de contrato administrativo após o encerramento de sua vigência. Vejamos a ementa:
PARECER Nº 13/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU
PROCESSO Nº: 00407.001847/2013-61
INTERESSADO: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
ASSUNTO: Temas relativos a licitações e contratos admi-

EMENTA
ENCERRAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
CONSEQÜÊNCIAS.
I. Os contratos administrativos classiﬁcados como “de escopo” sujeitam-se a prazos determinados de vigência assim como todo e qualquer contrato administrativo.
II. Ultrapassado o prazo de vigência de um contrato administrativo sem a tempestiva prorrogação, extingue-se
o contrato formal, inaugurando uma situação de existência (pendência) de obrigações lastreadas em mero contrato verbal e com prazo indeterminado, irregularidade a
ser sanada por meios juridicamente admissíveis.
III. Não se admite a prorrogação de contrato administrativo depois de encerrada sua vigência, ainda que se trate
de contrato de escopo.
IV. É inadmissível a rescisão de um contrato administrativo depois de ﬁndo o prazo de vigência.
V. As soluções juridicamente admissíveis para conclusão
do objeto (escopo) de um contrato administrativo podem variar conforme o caso; vão desde o dever de indenizar eventual execução depois de vencido o prazo, apuradas as devidas responsabilidades, até a realização de
uma nova licitação ou sua dispensa.
VI. Diante do caso concreto, cabe à consultoria jurídica
do órgão orientar sobre as possibilidades juridicamente admissíveis, dentre as quais não está a prorrogação
nem a rescisão do contrato vencido, e ao gestor optar
www.tce.es.gov.br

por aquela que entenda mais adequada.
Diante do exposto, podemos concluir que não caberia
ao Sr Gildenê Pereira dos Santos proceder a prorrogação
de vigência de contrato cuja vigência já havia se expirado por decurso do prazo, motivo pelo qual acompanho a
área técnica e o Ministério Público de Contas, para manter a irregularidade.
Da instauração de Tomada de Contas Especial
Quando de sua manifestação nos autos, o Ministério Público de Contas ressalta que, na Manifestação Técnica
Preliminar 870/2015, mais especiﬁcamente no item D –
Das irregularidades evidenciadas na execução contratual, foi apontado um suposto dano ao erário no valor de
R$ 38.751,60, fato este que gerou a instauração de um
Processo de Sindicância no âmbito da Prefeitura de Pedro Canário, no qual chegou-se a seguinte conclusão:
[...] 1) Em conclusão esta Comissão entende por todo exposto nos autos que houve conclusão parcial da prestação dos serviços por parte da empresa A2 Construções
Serviços Ltda. faltando para a conclusão da empreitada o acerto das grelhas que tinham sido colocadas erroneamente, revestimento das trincheiras, assentamento
das caixas ralos, tampas dos PVs e aplicação do solo-brita Desta forma deve a empresa realizar todos os reparos
faltantes e realizar todos os serviços faltantes que consta do projeto original.
2) Esta Comissão de Sindicância conclui ainda que deve
ser encaminhado cópia dos autos a Polícia Civil para apurar possível crime com referência as assinaturas dos documentos constantes de ﬁs. 109 e 112 que o senhor Arcir
Luiz Moozer representante da empresa A2 Construções
Serviços Ltda., não conﬁrma como sendo sua assinatura.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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3) Constatou-se pela Comissão de Sindicância segundo
depoimentos constantes dos autos que a obra foi prestada parcialmente pelo senhor (vulgo) Beto Línharense.
Após análise da Comissão constatou-se que não consta
nos autos referência ou documento de que a empresa
A2 Construções Serviços Ltda. pudessem subempreiteira a execução da obra Sendo assim a Comissão entende
que deve ser encaminhado os autos de Sindicância a Procuradoria Municipal para averiguar possíveis descumprimentos de normas legais e descumprimento do contrato
parte da A2 Construções Serviços Ltda. Inclusive quanto
a possível não execução total do contrato.
4) A Comissão de Sindicância conclui com relação a servidora Cláudia Mara Vargas, que deve estes autos serem
encaminhados ao RAP uma vez que esta Comissão de
Sindicância entende que deve proceder nos termos do
art. 220. II e III, da Lei Municipal n. 008/2008. Devendo
ainda serem analisados com referência aos demais servidores que foram chamados nos termos do inciso “H” do
mesmo dispositivo.
5) conclui ainda pelo encaminhamento deste procedimento ao Ministério Público para conhecimento das medidas adotadas neste procedimento conforme solicitado
na inicial neste
Diante do exposto, a área técnica, em sede de Manifestação Técnica Preliminar 870/2015 sugeriu que fosse determinado à prefeitura municipal de Pedro Canário a instauração de Tomada de Contas Especial. Porém, esta sugestão não foi acolhida por este relator, sem prejuízo de
seu deferimento em momento posterior.
Todavia, observo que a ocorrência dos fatos se deu no
exercício de 2012, época em que o valor da VRTE correspondia a 2,25. Dividindo o valor do dano supostamen-

te apurado pelo valor da VRTE da época da ocorrência
dos fatos, chegamos ao valor de 17.222,9333 VRTE, e de
acordo com a IN 32/2014, que dispõe sobre a instauração, organização e encaminhamento de processos de Tomada de Contas Especial a esta Corte, ﬁca dispensado o
encaminhamento da TCE a este Tribunal quando o valor
do débito for igual ou inferior a 20.000 VRTE. Vejamos:
Art. 9º Salvo determinação em contrário do Tribunal ﬁca
dispensado o encaminhamento da tomada de contas especial quando o valor do débito, atualizado monetariamente, for igual ou inferior a 20.000 VRTE (vinte mil Valores de Referência do Tesouro Estadual), caso em que a
quitação somente será dada ao responsável, pelo tomador das contas, mediante o pagamento, ao qual continuará obrigado.
Parágrafo único. A dispensa de que trata esse artigo não
desobriga a autoridade competente de apurar os fatos,
identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e obter o
respectivo ressarcimento.
Porém, de acordo com o mesmo dispositivo, o não envio
da TCE a esta Casa de Contas não desobriga a autoridade
competente, neste caso o prefeito municipal, de apurar
os fatos, identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e
obter o respectivo ressarcimento.
Assim, ainda que não seja necessário o envio da TCE a este Tribunal de Contas, ﬁca o prefeito obrigado a instaurar a TCE no âmbito do município, seguindo o regramento descrito na IN 32/2014, com relação a todos os possíveis envolvidos para a ocorrência do dano.
Da declaração de Revelia do Sr Gildenê Pereira dos Santos
No dia 16/06/2016 o Sr Gildenê Pereira dos Santos prowww.tce.es.gov.br

tocolou nesta Corte requerimento para a realização de
sustentação oral, bem como a juntada de Procuração e
Substabelecimento.
No dia 12/09/2016 ocorreu a citação válida do responsável, portanto, posterior à data de da juntada de seu requerimento.
No dia 15/08/2017 a Secretaria Geral das Sessões – SGS
informa nos autos que o prazo para o oferecimento de
resposta para o Sr Gildenê Pereira dos Santos e outros
havia vencido em 07/07/2017.
No dia 28/08/2017 consta dos autos Decisão Monocrática nº 1355/2017 declarando a revelia do Sr Gildenê Pereira dos Santos e outros.
Diante do exposto, podemos concluir que o Sr Gildenê
Pereira dos Santos teve sua Revelia decretada em função de não ter se manifestado nos autos após a ocorrência da citação válida. O fato de ter protocolado requerimento de sustentação oral antes da ocorrência da citação não o exime da Revelia, posto que deveria ter oferecido sua documentação posteriormente à citação.
Da ausência de citação dos demais responsáveis envolvidos e ocorrência da prescrição da pretensão punitiva por
parte deste Tribunal
Observo que na Inicial foi relatado que a Representação
foi protocolada em face dos seguintes responsáveis: Antônio Wilson Fiorot – Prefeito de Pedro Canário; Gildenê
Pereira dos Santos – Prefeito Interino de Pedro Canário;
Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal; Tiago da Silva Nascimento – Presidente da Comissão Permanente de Licitação; José Dias do Nascimento – Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
Cláudia Mara Vargas – servidora responsável pela mediSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ção da obra e A2 Construções e Serviços Ltda. – Sociedade empresária contratada.
Todavia, na ITI 2353/2015, consta somente a citação dos
Srs Antônio Wilson Fiorot, Gildenê Pereira dos Santos,
Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo e Tiago da Silva
Nascimento.
O Sr José Dias do Nascimento não foi citado, ainda que
na época da execução do contrato exercesse a função de
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos e tenha sido cientiﬁcado por meio de Parecer Técnico elaborado pelo Sr Sebastião Teixeira de Sousa – Técnico Administrador da Empresa Constrói Construtora e Empreendimento Ltda, informando que haviam irregularidades na
execução do contrato, se manteve inerte.
Quem tomou as providências para notiﬁcar a empresa
contratada foram o Controlador Geral do município e
posteriormente o próprio Sr Sebastião Teixeira de Sousa,
que havia assumido a função de Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos.
Assim também a Sra. Cláudia Mara Vargas, engenheira
responsável pela medição da obra, que apresentou Boletim de Medição atestando a execução total da obra.
Bem como a Empresa A2 Construções e serviços que foi
a vencedora do certame e possivelmente tenha recebido o valor integral pela execução da obra, porém, tendo
executado somente parte do serviço.
Ainda, de acordo com as informações apresentadas pelo
Ministério Público de Contas, os serviços que a empresa
deixou de realizar foram executados pelo Sr José Menegardo Siqueira, vulgo Beto Linharense, que não possuía
qualquer vínculo com a contratada.
O Secretário de obras que assumiu a função elaborou

Planilha de Acréscimo e Decréscimo, e concluiu que
valor do dano ao erário somava a importância de R$
38.751,60, equivalente ao valor de 17.222,9333 VRTE
que era o valor que faltava ser pago pela conclusão da
obra, ou foi pago indevidamente a Empresa A2, que não
concluiu os serviços, ou foi pago de forma equivocada ao
Sr José Menegardo Siqueira, que não tinha vínculo com
a empresa contratada. Este é o motivo para a determinação da instauração de Tomada de Contas Especial.
Pois bem. Concordo com o opinamento do Ministério
Público de Contas no sentido de que não houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação
aos responsáveis que foram citados, quais sejam: Srs Antônio Wilson Fiorot, Gildenê Pereira dos Santos, Diego
Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo e Tiago da Silva Nascimento, uma vez que a última citação válida (Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo) ocorreu em 25/01/2017,
conforme Termo de Juntada, ás ﬂs. 585, interrompendo
o prazo prescricional, que deverá se consumar em janeiro de 2022.
Todavia, com relação aos demais responsáveis, que não
foram citados, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a contagem do prazo prescricional se iniciou na ocorrência do fato, que neste caso
é a data do Aviso de Licitação, publicado no Diário Oﬁcial
dos Poderes do Estado do dia 17/08/2012, ﬂs. 193, portanto há mais de 5 anos, o que nos leva a concluir pela
consumação da prescrição, nos termos do inciso II do §
2º do artigo 71 da Lei Orgânica deste Tribunal:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo
(...)
www.tce.es.gov.br

§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I – Da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os
atos de pessoal sujeitos a registro;
II – Da ocorrência do fato, nos demais casos.
Porém, como há forte indício de ocorrência de dano ao
erário, a conduta dos responsáveis que não foram citados por esta Corte deverá ser analisada quando da instauração da Tomada de Contas Especial pelo município
de Pedro Canário, Sr José Dias do Nascimento – Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos; Sra Cláudia Mara Vargas – servidora responsável pela medição
da obra e A2 Construções e Serviços Ltda. – Sociedade
empresária contratada.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do 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
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1 Preliminarmente:
1.1.1 Excluir a responsabilização do Sr Tiago da Silva Nascimento – Presidente da Comissão Permanente de LicitaSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ção, com relação aos seguintes itens:
2.1 – Visita técnica obrigatória
2.2 – Retirada do Edital presencial ou por solicitação
2.3 – Comprovação de registro e quitação em 2 entidades de classe
2.4 – Exigência cumulativa de capital social mínimo e garantia de execução
2.5 – Exigência de entrega antecipada da garantia de
proposta
2.6 – Adoção de índices contábeis sem apresentação de
justiﬁcativas
1.2 Julgar parcialmente procedente a presente Representação;
1.3 Manter as seguintes irregularidades:
2.1 – Visita técnica obrigatória – Responsáveis: Antônio
Wilson Fiorot – Prefeito e Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal
2.3 – Comprovação de registro e quitação em 2 entidades de classe – Responsáveis: Antônio Wilson Fiorot –
Prefeito e Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal
2.4 – Exigência cumulativa de capital social mínimo e garantia de execução – Responsáveis: Antônio Wilson Fiorot – Prefeito e Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo –
Procurador Municipal
2.5 – Exigência de entrega antecipada da garantia de
proposta – Responsáveis: Antônio Wilson Fiorot – Prefeito e Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal
2.6 – Adoção de índices contábeis sem apresentação de
justiﬁcativas – Responsáveis: Antônio Wilson Fiorot –

Prefeito e Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal
2.7 – Prorrogação da vigência do contrato cuja vigência
estava expirada – Responsável: Gildenê Pereira dos Santos
1.4 Afastar a irregularidade:
2.2 – Retirada do edital presencial ou por solicitação –
Responsáveis: Antônio Wilson Fiorot – Prefeito; Diego
Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal
e Tiago da Silva Nascimento – Presidente da CPL.
1.5 Rejeitar parcialmente as razões de justiﬁcativas do Sr
Antônio Wilson Fiorot – Prefeito, com relação aos itens
2.1 – Visita técnica obrigatória, 2.3 – Comprovação de
registro e quitação em 2 entidades de classe, 2.4 – Exigência cumulativa de capital social mínimo e garantia de
execução, 2.5 – Exigência de entrega antecipada da garantia de proposta e 2.6 – Adoção de índices contábeis
sem apresentação de justiﬁcativas, aplicando-lhe multa
pecuniária no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Acolher com relação ao item 2.2 – Retirada do
edital presencial ou por solicitação
1.6 Rejeitar parcialmente as razões de justiﬁcativas do Sr
Diego Ruﬁno Torres de Azevedo Griﬀo – Procurador Municipal, com relação aos itens 2.1 – Visita técnica obrigatória, 2.3 – Comprovação de registro e quitação em 2
entidades de classe, 2.4 – Exigência cumulativa de capital social mínimo e garantia de execução, 2.5 – Exigência de entrega antecipada da garantia de proposta e 2.6
– Adoção de índices contábeis sem apresentação de justiﬁcativas, aplicando-lhe multa pecuniária no valor de R$
3.000,00 (três mil reais). Acolher com relação ao item 2.2
– Retirada do edital presencial ou por solicitação
www.tce.es.gov.br

1.7 Aplicar multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) ao Sr Gildenê Pereira dos Santos, em razão da manutenção da irregularidade do item 2.7 – Prorrogação da vigência do contrato cuja vigência estava expirada.
1.8 Determinar ao atual Prefeito do município de Pedro
Canário a instauração de Tomada de Contas Especial no
âmbito do município, a ﬁm de se apurar os fatos, identiﬁcar os responsáveis, quantiﬁcar o dano e obter o respectivo ressarcimento, nos termos do artigo 9º da IN
32/2014, com relação a todos os possíveis envolvidos,
apurando, inclusive, a conduta dos seguintes responsáveis, que não foram citados neste processo:
Sr José Dias do Nascimento – Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos;
Sra Cláudia Mara Vargas – servidora responsável pela
medição da obra
A2 Construções e Serviços Ltda. – Sociedade empresária contratada.
1.9 Recomendar à atual administração do município de
Pedro Canário que Justiﬁque, no processo licitatório, os
índices contábeis e valores utilizados,
1.10 Dar ciência aos responsáveis do teor da Decisão.
1.11 Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1154/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05962/2017-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Piúma
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: FRANCINI MARQUES DE CASTRO ZUQUI,
JOSE CARLOS MACHADO DE ARAUJO
Procuradores: RICARDO RIOS DO SACRAMENTO (OAB:
19111-ES)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA EXERCÍCIO 2016 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR - ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Piúma, do exercício ﬁnanceiro de
2016, sob a responsabilidade dos Srs. Francini Marques
de Castro Zuqui e Jose Carlos Machado Araujo.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
00797/2017 (evento 48) em que foi identiﬁcado indício
de irregularidade, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 0031/2018 (evento 49), nos termos da qual foi prolatada a Decisão Segex 0047/2018,
(evento 51), promovendo-se a citação dos responsáveis
para apresentação de justiﬁcativas e documentos no
prazo de 30 dias. Devidamente citados, os responsáveis,
apresentaram suas justiﬁcativas (eventos 58 e 59) e peças complementares (eventos 60 a 64).
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02391/2018 (evento 68), opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade com Ressalva da
Prestação de Contas Anual, com determinações.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas (evento 72),
através da Manifestação do Ministério Público de Contas
Parecer 03479/2018, para que seja a presente prestação
de contas julgada REGULAR COM RESSALVA, na forma do
www.tce.es.gov.br

art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável e que sejam expedidas as determinações sugeridas pela unidade técnica (evento 68).
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
No âmbito deste processo de prestação de contas de Ordenador, inicialmente foi elencada uma suposta irregularidade pela área técnica deste Tribunal de Contas, conforme se pode extrair da ITI 031/2018, qual seja: Divergência entre saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens.
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02391/2018, após apresentadas as respectivas razões de
justiﬁcativas pelos gestores, cotejando com suposta irregularidade inicialmente assinalada pela área técnica desta Corte de Contas, concluiu-se pela manutenção das irregularidades, ressalvando-a e com determinação.
Razão pelo qual corroboro com o entendimento técnico
cuja fundamentação integra este voto independente de
transcrição no item 2.1 (Divergência entre saldo contábil
dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários
de bens – item 3.2.1 do RTC 00797/2017), mantenho a
irregularidade, porem ressalvando-a e com determinação, nos termos da ITC 02391/2018.
Importante ressaltar que a IN 36, de 23/02/16, os novos
prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos municípios, em
decorrência da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro
de 2015, passarão a viger de acordo com o Anexo Único
da referida Instrução Normativa.
No Anexo Único, no item 07, o prazo para preparação de
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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sistemas e outras providências de implantação nos municípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e em almoxarifado é até
31.12.2018. Já o prazo que institui a obrigatoriedade dos
registros contábeis é a partir de 01.01.2019 no âmbito
municipal. Motivo pelo qual encampo a sugestão da área
técnica pela regularidade com ressalva e determinação.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto
à apreciação deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDÃO 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. Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, julgar pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da presente
Prestação de Contas Anual, apresentada pelos Srs. Francini Marques de Castro Zuqui e Jose Carlos Machado de
Araujo, no exercício de função de ordenadores de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Piúma, referente ao exercício 2016, na forma do art. 84, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento da seguinte irregularidade do
item 2.1 Divergência entre saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens.

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

(item 3.2.1 do RTC 00797/2017) - Base legal: artigos 85,
94, 95 e 96 e 100 da Lei 4.320/1964 c/c item 08 do Anexo
I-B da IN TC 40, de 08 de novembro de 2016.
1.2. Determinar ao atual Gestor, que para a próxima
prestação de contas realize os ajustes contábeis necessários a realização do inventário de bens em estoque,
móveis e imóveis nas futuras prestações de contas, cumprindo com os arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa TCEES nº 43/2016 pertinente
ao exercício.
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.5. Após certiﬁcado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1155/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06022/2017-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da
Palha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ROBERTO MORANDI, AURINETI SCHMIDT
MANTOVANELI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULARES – RECOMENDAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca da prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel
da Palha, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob
a responsabilidade da Sr. Aurineti Schimidt Mantovaneli, na função de Ordenadora de Despesas, encaminhada
a este Tribunal de Contas fora do prazo Regimental (art.
139 do RITCEES), pelo gestor que à época do vencimento
da obrigação ocupava a pasta, Sr. Roberto Morandi, tornando-se responsável pelo encaminhamento das contas
anuais de 2016.
A presente Prestação de Contas, foi analisada pelo corSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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po técnico conforme Relatório Técnico Contábil RTC
636/2017 e Instrução Técnica Inicial ITI 1592/2017, sugerindo-se citação dos responsáveis para esclarecer os indicativos de irregularidades a seguir listados:
Responsável Itens Subitens Achados Roberto Morandi
e Aurineti Schmidt Mantovaneli 3.2.1.1 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários. Base legal: Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e 89 da
Lei 4320/64 Aurineti Schmidt Mantovaneli 3.2.2.1 Divergência apurada entre os registros contábeis de bens em
almoxarifado, inventário físico (INVALM) e no Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens em almoxarifado (TERALM). Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Aurineti Schmidt Mantovaneli 3.4.1.1.n Incompatibilidade no registro das contribuições previdenciárias patronais do RPPS indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro Base Legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da
Lei 4.320/64. Aurineti Schmidt Mantovaneli 3.4.1.2 Incompatibilidade no registro das contribuições previdenciárias do servidor do RPPS indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro Base Legal: Art. 85, 87,
102 e 103 da Lei 4.320/64. Aurineti Schmidt Mantovaneli 3.4.2.1 Incompatibilidade no registro das contribuições previdenciárias patronais do RGPS indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro. Base Legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo 15, I
c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991. Após a regular
instrução foi juntado, por ordem do Relator, o Protocolo 01035/2018-1. Que tratava de ofício 32/2018 PRM/
COL-PHCT encaminhado pela PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES acompanhado de

documentação requerendo, em síntese, apertada a comunicação aquele Parquet se identiﬁcada destinação irregular de recursos públicos relacionados à saúde. Após
análise da documentação a área técnica, por meio da
Manifestação Técnica 111/2018, entendeu como segue:
Este processo não está, portanto, vocacionado à análise pormenorizada dos elementos encaminhados no Protocolo 01035/2018-1, juntado, sendo que, sequer foram
levantados e indicados indícios da suposta irregularidade
na destinação de recursos públicos relacionados à saúde
no Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha.
[...]
Considerando o acima exposto, sugere-se o encaminhamento do presente processo na forma proposta no Relatório Técnico 00636/2017-1 e Instrução Técnica Inicial
01592/2017-3, dando seguimento à fase de citação dos
responsáveis
Assegurado ao prestador o direito ao contraditório e à
ampla defesa (DECM 360/2018, os responsáveis compareceram aos autos com suas justiﬁcativas e documentação, cuja análise das mesmas culminou na elaboração da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 2813/2018, cuja conclusão reproduzo a seguir:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Fundo
Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade da Sra. Aurineti Schmidt Mantovaneli e do Sr. Roberto Morandi.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suﬁcientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.3 Incompatibilidade no registro das contribuições previdenciárias patronais do RPPS indica distorção nos rewww.tce.es.gov.br

sultados orçamentário e ﬁnanceiro. (ITI 1592/2017-3 C/C
ITEM 3.4.1.1 DO RTC 650/2017-1).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR a Prestação de
Contas do Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da
Palha, sob a responsabilidade da Sra. Aurineti Schmidt
Mantovaneli, relativamente ao exercício de 2016, com
base no art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção da irregularidade
2.3 desta instrução.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas, ou a quem lhe vier a substituir,
para que:
promova o confronto entre os registros contábeis exibidos em 31/12/2016, relativos às contas sem comprovação relacionadas na Tabela 12-A, e suas respectivas
documentações bancárias, demonstrando o resultado,
bem como os ajustes porventura realizados, em Nota Explicativa, junto à prestação de contas anual do exercício
corrente;
Atente para a necessidade de encaminhamento de todos os extratos bancários nas futuras prestações de contas, inclusive daquelas apresentem saldo zero no ﬁnal do
exercício, fazendo prova de tal saldo;
Tome as medidas necessárias para apuração das circunstâncias em que se deram os cancelamentos de RAP’s
Processados relativos a Contribuições Patronais devidas em 2016 ao RPPS e, não sendo veriﬁcada a sua compensação ou inclusão em eventual parcelamento; sendo
porventura constatadas competências com pagamentos
pendentes, que providencie a imediata instauração de
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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tomada de contas especial nos termos da Instrução Normativa TC nº 32/2014, sob pena de responsabilidade solidária, para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis e a quantiﬁcação do dano decorrente do pagamento de multa e correção monetária, devendo comunicar o fato ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento; e
Observe o prazo ﬁxado no art. 139 do Regimento Interno do TCEES, para que sejam encaminhados os processos de prestação de contas, uma vez que as demais unidades gestoras do município não estão enquadradas na
hipótese prevista na Lei Orgânica.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer Ministerial 3501/2018, anuiu à proposta Contida Na Instrução Técnica Conclusiva 2813/2018 e pugnou pela pela irregularidade da prestação de contas da Sra. Aurineti
Mantovaneli, sem prejuízo da expedição das determinações ali sugeridas e, seja afastado o indicativo de irregularidade, bem como aplicação de multa, decorrente do
atraso do envio da PCA/2016 Sr. Roberto Morandi.
Após, conforme regular distribuição vieram os autos a
este Magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto.
FUNDAMENTAÇÃO
Em relação às supostas irregularidades narradas nos
itens 3.2.1.1, 3.2.2.1, , 3.4.1.2 e 3.4.2 do Relatório Técnico 636/2017, entendo por bem acompanhar as razões
lançadas na Instrução Técnica Concluiva 2813/2018, pelos seus próprios fundamentos de fato e direito, adotando-a como parte do meu voto e afastando as supostas irregularidades:
2.1 Divergência entre os saldos contábeis e os extra-

tos bancários (ITI 1592/2017-3 C/C ITEM 3.2.1.1 DO
RTC 650/2017-1).

Anual/2016

Base legal: Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e
89 da Lei 4320/64.

Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta Aplicação

RESPONSÁVEL: Aurineti Schmidt Mantovaneli

* Não constam os estratos bancários no arquivo EXTBAN.

RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO - Roberto Morandi

* * Extrato apresentado corresponde a dezembro/2012.

[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, em sua defesa, a Sra. Aurineti Schmidt Mantovaneli aﬁrma não ser responsável pelas divergências apontadas no presente item, posto que decorreriam da ausência de documentação bancária probatória cuja responsabilidade seria exclusiva do Sr. Roberto Morandi, ordenador de despesas à época da homologação da presente PCA.
Já o Sr. Roberto Morandi, alega não ter deixado de
apresentar os extratos bancários referentes a dezembro/2016 e que, por uma diﬁculdade técnica, foram todos gravados em um único arquivo encaminhado, relativo à conta bancária 15.776-7.
Além disso, foram novamente encaminhados, nessa fase de justiﬁcativas, extratos bancários de forma individualizada.
Nesse contexto, segue novo confronto entre registros
bancários e contábeis relativos às disponibilidades ﬁnanceiras do Fundo:
Tabela 12-A) Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades
Em R$ 1,00
(Tabela)
Fonte: Processo TC 06022/2017-9 - Prestação de Contas
www.tce.es.gov.br

Quanto à diferença remanescente de R$ 2,02, existente
entre os saldos bancários e contábeis das contas cujos
extratos foram encaminhados, tendo sido apontada sua
origem e, diante da sua pouca relevância diante dos valores envolvidos, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade, contudo, não foram encaminhados
os extratos cujas contas estavam registradas no demonstrativo das disponibilidades bancárias com saldo contábil
igual a zero, o que limitou a análise. [g.n.]
Nesse sentido, sugere-se, determinar ao atual ordenador de despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que promova o confronto entre os registros contábeis exibidos
em 31/12/2016, relativos às contas sem comprovação
relacionadas na Tabela 12-A, e suas respectivas documentações bancárias, demonstrando o resultado, bem
como os ajustes porventura realizados, em Nota Explicativa, junto à prestação de contas anual do exercício corrente e atente para a necessidade de encaminhamento
de todos os extratos bancários nas futuras prestações de
contas, inclusive daquelas apresentem saldo zero no ﬁnal do exercício, fazendo prova de tal saldo.
2.2 Divergência apurada entre os registros contábeis de
bens em almoxarifado, inventário físico (INVALM) e no
Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo Inventário anual dos bens em almoxarifado (TERALM). (ITI 1592/2017-3 C/C ITEM 3.2.2.1
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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DO RTC 650/2017-1).
Base legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
RESPONSÁVEL: Aurineti Schmidt Mantovaneli
[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, a responsável baseia sua defesa em
aﬁrmar que tais divergências não poderiam ser julgadas
irregulares, por não ter expirado o prazo concedido conforme Plano de Implantação dos Procedimentos Patrimoniais - PIPCP.
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 estas 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 já devidamente reconhecidos e registrados na contabilidade.
A situação destes deveria estar devidamente demonstrada e evidenciada.
Vale, ainda, destacar que não foram apresentados quaisquer documentos que demonstrem a composição ou regularização das diferenças apontadas na Tabela 14, não
sendo abordada de forma objetiva.
Ainda assim, em consulta à PCA/2017 do Fundo (Processo TC n. 04256/2018-8), ao confrontar as os saldos ﬁnais
exibidos tanto pelo Inventário de Bens em Almoxarifado
quando pelo Balanço Patrimonial, veriﬁca-se que ambos
exibem um total de R$ 129.765,06:

Tabela 14-A) Estoques, Imobilizados e Intangíveis em
31/12/2017 Em R$ 1,00
(Tabela)
Fonte: Processo TC 04256/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, ainda que não tenha sido demonstrada a sua
regularização, veriﬁca-se que a diferença inicialmente
detectada não persistiu até o encerramento do exercício
seguinte ao analisado.
Cabe destacar que a Tabela 14-A representa unicamente uma consulta aos demonstrativos contábeis relativos ao exercício de 2017, não substituindo a análise a
ser procedida em sede do Processo TC n. 04256/2018-8,
quando deverão ser apreciados inclusive os lançamentos que resultaram na equalização dessa diferença de
R$ 222.778,05.
Portanto, inferindo-se que houve a regularização da diferença entre registros físicos e contábeis relativos ao almoxarifado do fundo, no decorrer do exercício ﬁnanceiro de 2017, sugere-se que seja afastado o indicativo de
irregularidade. [g.n.]
[...] 2.4 Incompatibilidade no registro das contribuições
previdenciárias do servidor do RPPS indica distorção nos
resultados orçamentário e ﬁnanceiro. (ITI 1592/2017-3
C/C ITEM 3.4.1.2 DO RTC 650/2017-1).
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64.
RESPONSÁVEL: Aurineti Schmidt Mantovaneli
[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Diante das divergências apontadas no presente item, a
citada seguiu na mesma linha de argumentação já anawww.tce.es.gov.br

lisada no item 3.4.1.1, quando aﬁrma que a ausência
de recolhimento das contribuições devidas relativas ao
exercício de 2016 não caracterizaria “grave infração à
norma legal ou regulamento”, por se tratarem o Instituto
de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha e Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha de Unidades Gestoras do mesmo município.
No entanto, a menos que seja comprovado o recolhimento da totalidade das contribuições retidas dos servidores vinculados ao RPPS, durante o período sob análise, não só restará evidenciada grave infração legal, como
terá incorrido a responsável em crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A do Código
Penal Brasileiro.
Vale, ainda, destacar que não foram apresentados quaisquer documentos que demonstrem composição ou regularização das diferenças apontadas na Tabela 16, uma
vez que não estão abordadas de forma objetiva.
Ainda assim, cabe reproduzir informações trazidas pelo
Resumo da Folha de Pagamentos (arquivo FOLRPP):
(Figura)
Note-se que, embora a Tabela 16 demonstre na coluna
(C) o total de R$ 584.087,83, este corresponde ao somatório do total das contribuições retidas dos servidores
(R$ 299.582,31) e do total das contribuições suplementares para amortização do déﬁcit atuarial (R$ 284.505,52).
Portanto, confrontando o total das contribuições retidas
exibido pelo Resumo da Folha de Pagamentos com os totais relativos a inscrições e baixas, registrados na contabilidade, veriﬁca-se que os valores recolhidos são reduzidos a percentuais aceitáveis para ﬁns de análise das conSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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tas:
Tabela 16-A): Contribuições Previdenciárias – Servidor
Em R$ 1,00
(Tabela)
Fonte: Processo TC 06022/2017-9 - Prestação de Contas
Anual/2016
Assim, diante do exposto, sugere-se que seja afastado o
indício de irregularidade. [g.n.]
2.5 Incompatibilidade no registro das contribuições previdenciárias patronais do RGPS indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro. (ITI 1592/2017-3 C/C
ITEM 3.4.2.1 DO RTC 650/2017-1).
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64.
RESPONSÁVEL: Aurineti Schmidt Mantovaneli
[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, a citada alega a pouca relevância do saldo a pagar relativo às contribuições previdenciárias devidas ao RGPS diante do seu total, além
de considerar mera irregularidade formal passível de
regularização.
Em que pese seu ponto de vista, conforme Tabela 15, foram pagos 82,99% do total devido ao RPPS no exercício
de 2016, restando 17,01% a pagar.
Destaque-se que, em média, o valor mensal das contribuições patronais devidas ao RGPS foi de R$ 65.319,66,
correspondendo a 8,33% do seu total.
Dessa forma, o saldo a pagar exibido em 31/12/2016
equivale a duas competências pendentes de pagamento,
o que não é razoável, posto que vencem até o dia 20 do
mês seguinte ao de sua competência.

Vale, ainda, destacar que não foram apresentados quaisquer documentos que demonstrem a composição ou regularização das diferenças apontadas na Tabela 15, uma
vez que não estão abordadas de forma objetiva.

Processo TC 04256/2018-8 - Prestação de Contas Anual/2017

Ainda assim, em consulta ao Demonstrativo dos Restos
a Pagar do exercício de 2017 (arquivo DEMRAP, Processo TC n. 04256/2018-8), veriﬁca-se que do saldo a pagar relativo ao exercício sob análise, foram pagos os
Restos a Pagar Processados ns. 00011, 00383, 00384 e
00385/2016, no total de R$ 43.607,62, relativos a contribuições patronais devidas ao RGPS:

2.6 não cumprimento de prazo de entrega de prestação
de contas (item 2 da ITI)

(04 Figuras)

Tendo sido apontado atraso na entrega da PCA, em relação ao que determina o art. 139 do Regimento Interno
do TCEES, o defendente informa que a Lei Orgânica do
Município de São Gabriel da Palha estabelece prazo distinto, uma vez que “as contas do exercício anterior deverão ser apresentadas até sessenta dias após a abertura da sessão legislativa”, que no exercício de 2017 se deu
no dia 15 de fevereiro.

Além disso, revendo as informações trazidas pelo arquivo 02_DEMCPA_108, ﬁcam evidentes diversas inconsistências entre as colunas “Liquidado” e “Pago”,
visto que, à exceção de fevereiro e de dezembro, em todos os meses se observam valores pagos menores que os
liquidados, sem a indicação de saldo devedor para 2017.
Em função disso, buscando informações consistentes,
em consulta ao Balancete da Execução Orçamentária da
Despesa (arquivo 02_BALEXO_8) veriﬁcaram-se os seguintes valores empenhados, liquidados e pagos relativos às contribuições patronais devidas ao RGPS:
(Fugura)
Portanto, considerando os valores exibidos pelo arquivo BALEXO, juntamente com os pagamentos realizados
em 2017, os valores pagos ﬁcam reduzidos a percentuais
aceitáveis para ﬁns de análise das contas:
Tabela 15-B) Contribuições Previdenciárias – Unidade
Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 06022/2017-9 - Prestação de Contas
Anual/2016;
www.tce.es.gov.br

Portanto, pelo exposto, sugere-se que seja afastado o indício de irregularidade. [g.n.]

Base legal: art. 139 da Resolução TC 261/2013.
RESPONSÁVEL: Roberto Morandi
[...]
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

A esse respeito, vale reproduzir o caput do art. 139 do
Regimento Interno do TCEES:
Art. 139. Salvo disposição legal ou regulamentar em contrário, os processos de prestações de contas deverão ser
encaminhados anualmente, até o dia 31 de março do
exercício seguinte.
Note-se, entretanto, que o caput do art. 57 da Lei Orgânica trata exclusivamente das contas que devem prestas
o Prefeito e a Mesa da Câmara, tendo ﬁxado prazo diverso para que esses as apresentem.
Consequentemente, não sendo contempladas pelo referido artigo, as prestações de contas de gestão deverão
ser encaminhadas anualmente, até o dia de março do
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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exercício seguinte.

Municipal Lei nº 1.324, de 13 de junho de 2002:

Dito isso, há que se considerar que ao apresentar a presente PCA em 17/04/2017 o responsável, segundo seu
entendimento, não estava descumprindo a data limite
para tal. Ao mesmo tempo, não se pode aﬁrmar que esse atraso tenha prejudicado a análise das presentes demonstrações.

Art. 43 Fica criado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
DA PALHA – SÃO GABRIEL DA PALHA PREV, autarquia
com personalidade jurídica de direito público, integrante
da administração indireta do Município, com autonomia
administrativa e ﬁnanceira, nos termos desta Lei.

Portanto, diante do exposto, sugere-se que seja afastado
o indicativo de irregularidade, bem como aplicação de
multa decorrente do atraso do envio da PCA/2016. [g.n.]

[...]

Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que observe o prazo ﬁxado no art. 139 do Regimento Interno
do TCEES, para que sejam encaminhados os processos
de prestação de contas, uma vez que as demais unidades
gestoras do município não estão enquadradas na hipótese prevista na Lei Orgânica.
No tocante ao item 3.4.1.1 do RTC 650/2017, 7 que trata
da Incompatibilidade no registro das contribuições previdenciárias patronais do RPPS indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro, a análise técnica das
justiﬁcativas, consignada no item 2.3 da ITC 2813/201,
em síntese, é a que segue:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, a citada baseia sua defesa em alegar que, por se tratarem o Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de São Gabriel da Palha e Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha de Unidades Gestoras do mesmo município, o fato de esta estar
em débito com aquela não caracterizaria “grave infração
à norma legal ou regulamento”.
Sobre isso, vale reproduzir os arts. 43 e 64, caput, da Lei

Art. 64 O patrimônio do SÃO GABRIEL DA PALHA PREV
é autônomo, livre e desvinculado de qualquer fundo do
Município e será constituído de recursos arrecadados na
forma do art. 67 e direcionado exclusivamente para pagamento de benefícios previdenciários aos beneﬁciários
mencionados no art. 4º. (grifo nosso)
Como se vê, o SÃO GABRIEL DA PALHA PREV, criado na
forma de autarquia municipal, possui personalidade jurídica própria, sendo seus recursos destinados exclusivamente ao pagamento de benefícios previdenciários aos
beneﬁciários aos seus segurados e dependentes.
Nesses termos, em que pesem as colocações da defendente, tais recursos constituem patrimônio dos servidores públicos municipais, não se confundindo com recursos pertencentes à municipalidade, nos termos do art.
65 da mesma Lei:
Art. 65 A inobservância do disposto neste Capítulo constituirá falta grave, sujeitando os responsáveis às sanções
administrativas e judiciais cabíveis previstas em lei federal. (grifo nosso)
Vale, ainda, destacar que não foram apresentados quaisquer documentos que demonstrem a composição ou regularização das diferenças apontadas na Tabela 15, uma
vez que não estão abordadas de forma objetiva.
www.tce.es.gov.br

Ainda assim, a responsável pondera quanto à possibilidade de realização de ajustes no decorrer do exercício
seguinte:
[...]
Entretanto, não há elementos suﬁcientes para conhecimento das circunstâncias em que se deram tais cancelamentos.
A análise do arquivo FOLRPPS evidencia que, além das
contribuições patronais no total de R$ 536.309,76, foram devidas contribuições suplementares para amortização de Déﬁcit Atuarial no total de R$ 284.505,52.
A esse respeito, a análise da PCA/2016 do SÃO GABRIEL
DA PALHA PREV (RTC n. 00769/2017-8, Processo TC n.
6935/2017-1), evidencia desequilíbrio atuarial, sendo
plano de amortização do déﬁcit por meio de alíquota suplementar de 12,80%, regulamentada pela Lei Municipal
2.059/2010, modiﬁcado para o modelo de aportes crescentes, por meio da Lei Municipal 2.624/2016.
Dito isso, num contexto em que novos aportes são necessários para que seja alcançado o equilíbrio do RPPS
com base em avaliação atuarial (arquivo DEMAAT, Processo TC n. 6935/2017-1), não é razoável o cancelamento dos mencionados RAP’s.
Portanto, ainda que se considerem os pagamentos realizados em 2017, os valores pagos não foram reduzidos
a percentuais aceitáveis para ﬁns de análise das contas:
Tabela 15-A) Contribuições Previdenciárias – Unidade
Gestora Em R$ 1,00
(Tabela)
Fonte: Processo TC 06022/2017-9 - Prestação de Contas
Anual/2016;
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Processo TC 04256/2018-8 - Prestação de Contas Anual/2017
Assim, por todo o exposto, sugere-se que seja mantido o
indício de irregularidade.
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que tome
as medidas necessárias para apuração das circunstâncias
em que se deram os cancelamentos de RAP’s Processados relativos a Contribuições Patronais devidas em 2016
ao RPPS e, não sendo veriﬁcada a sua compensação ou
inclusão em eventual parcelamento; sendo porventura
constatadas competências com pagamentos pendentes,
que providencie a imediata instauração de tomada de
contas especial nos termos da Instrução Normativa TC
nº 32/2014, sob pena de responsabilidade solidária, para apuração dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis
e a quantiﬁcação do dano decorrente do pagamento de
multa e correção monetária, devendo comunicar o fato
ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento.
O problema central, narrado no presente item, diz respeito ao suposto não recolhimento de contribuições previdenciárias, devidas pelo Fundo Municipal de Saúde, ao
Regime Próprio de Previdência do Município de São Gabriel da Palha.
A Unidade Técnica ao cotejar os argumentos de defesa
com os apontamentos do Relatório Técnico, sugeriu a
manutenção da irregularidade por entender que a gestora não trouxe aos autos argumentos e/ou documentos que comprovassem a composição ou regularização
das diferenças apontadas e por considerar impróprio o
cancelamento de restos a pagar processados relativos
a contribuições patronais devidas ao RPPS, totalizando
R$ 688.608,97, frente a necessidade de novos aportes

ao Regime Próprio de Previdência. Considerou também
que o total de contribuição pago nos exercícios de 2016
e 2017 não foram capazes de reduzir os restos a pagar a
percentuais aceitáveis.
Pois bem.
Tomei conhecimento da existência, da Lei Municipal
2.631 de 23 de Dezembro de 2016, por meio da qual a
Câmara Municipal autorizou o parcelamento de débitos
junto ao Regime Próprio de Previdência, vencidos anteriormente aquela lei, o que engloba os débitos aqui
questionados.
Neste sentido, considero o posicionamento desta Corte
de Contas em casos análogos:
Processo TC 5416/2010 – Acórdão TC 446/2013- Plenário – Recurso de Reconsideração. Excerto do voto do
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
3.1 Quanto ao item 1.2.8 da ITR nº 6/2012 - Ausência
de recolhimento das obrigações patronais – Contribuição de INSS (infringência ao artigo 30, inciso I, alínea “b”,
da Lei Federal nº 8.212/91):
Da análise das razões recursais, veriﬁca-se que o recorrente argumentou que o Município de Vila Velha tomou
para si a responsabilidade de recolhimento do INSS, tendo realizado um parcelamento onde incluiu a Câmara Municipal, posto não ter ela capacidade jurídica para
postular em juízo em nome do Poder Executivo, uma vez
que ele é o representante legal do Município e que responde por suas obrigações, e mesmo que esta Corte não
queira, não pode fugir a realidade, tendo sido zerada a
obrigação da Câmara Municipal perante o INSS, conforme se comprova com a documentação que anexou.
A área técnica pugnou pela manutenção da irregularidawww.tce.es.gov.br

de argumentando que o gestor não apresentou qualquer
razão para o descumprimento do art. 30, I, alínea “b”, da
Lei Federal nº 8.212/91, segundo o qual o produto das
obrigações patronais deve ser recolhido até o dia 02 do
mês seguinte ao da competência.
Sustentou, ainda, a área técnica que o administrador público tem o dever de cumprir o dispositivo legal, já que
o parcelamento diz respeito à quitação de uma dívida
criada pelo descumprimento de um dever, e que tal descumprimento não foi devidamente justiﬁcado nos autos.
Do cotejo da matéria de fato e de direito, em tendo havido parcelamento da referida dívida contraída perante a
autarquia federal – INSS houve adimplemento da obrigação principal, inexistido qualquer prejuízo aos cofres públicos, inclusive demonstrada a boa-fé objetiva dos gestores públicos, portanto, não há que se falar em descumprimento de norma legal, por ocorrência de fato superveniente. [g.n.]
Desta maneira, divergindo do entendimento da área técnica e do douto representante do Ministério Público Especial de Contas, acolho as razões de defesa afasto a presente irregularidade, por não restar evidenciado prejuízo ao erário..
Processo TC 3716/2016 - Acórdão 324/2017 – Prestação
de Contas Anual da Câmara de Vila Velha. Excerto do voto do Conselheiro Domingos Augusto Taufner:
[...]
Cabe constar, ainda, que os pagamentos relacionados às
obrigações previdenciárias, para Regime Geral de Previdência e Regime Próprio de Previdência Social, foram
devidamente recolhidos, conforme detalhado pela área
técnica.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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No entanto, foi detectada a Ausência de Pagamento
dos Parcelamentos de Débito Previdenciários, a câmara municipal não apresentou movimentação de baixas
durante o exercício de 2014 para os parcelamentos relativos ao INSS e houve ainda registro num total de R$
4.674.947,46 de inscrições de novos valores em todos os
parcelamentos registrados sem justiﬁcativa. [g.n.]
Após citado o responsável alegou que a divida registrada no Passivo Não Circulante está composta de débitos
previdenciários junto a Receita Previdenciária, ao Instituto de Previdência e Prefeitura Municipal, totalizando a
importância de R$ 37.630.268,46. Aﬁrma ainda que dos
valores inscritos parte resulta de correção do saldo devedor que foi realizado pela prefeitura com base na taxa
SELIC, e o restante referente aos lançamentos efetuados
a créditos de estornos, ajustes e transferências. E apresentou a Lei Municipal 5783/2016 que aprovou o parcelamento de débito inadimplido pela Câmara Municipal e
determina que os valores registrados no Balanço Patrimonial serão reajustados, solucionando o problema do
registro contábil dos débitos previdenciários em atraso.
Assim entendo pelo afastamento desse indicativo. [g.n.]
Ademais, os dados gerais desta Prestação de Contas
Anual demonstram consonância com o artigo 1º da LRF,
que dispõe:
“A responsabilidade na gestão ﬁscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos e
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites
e condições no que tange a renúncia de receita, geração
de despesas com pessoal, da seguridade social e outras,
dívida consolidada e mobiliária, operações de créditos,

inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”.
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
[...] 4. São características do registro e da informação
contábil no setor público, devendo observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...] (c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...] (l) Veriﬁcabilidade – os registros contábeis realizados
e as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houve outras divergências detectadas, e a que constatada já foi sanada, é possível aﬁrmar que os demonstrativos contábeis, bem como os dawww.tce.es.gov.br

dos que serviram de base para a sua consecução, estão
de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.
Tendo como base tais julgados, voto para afastar a presente irregularidade tendo em vista que os débitos questionados foram objeto de parcelamento devidamente
autorizado pelo Legislativo Municipal. Ademais, à vista
de todo o exposto e, como não restou evidenciado nos
autos a ma-fé da gestora, deixo de acatar a determinação
sugerida pela unidade técnica em relação a este item.
Destaco ainda que, é dever do Gestor do Fundo de Saúde, tomar providencias para que as obrigações previdenciárias do órgão sejam ﬁelmente cumpridas, como um
dos mecanismos de gerir com responsabilidade ﬁscal o
órgão ao qual foi-lhe incumbida a gestão. Assim assiste razão à unidade técnica quando rejeita o argumento
da gestora, Sra. Aurineti Schimidt Mantovaneli, de que
o débito do Fundo Municipal de Saúde com o Instituto
de Previdência, também municipal, não caracteriza grave infração à norma legal ou regulamento vez que “tais
recursos constituem patrimônio dos servidores públicos
municipais, não se confundindo com recursos pertencentes à municipalidade”. Neste caso concreto o afastamento da irregularidade se dá, pura e unicamente em razão de terem sido tomadas providencias no sentido garantir o recolhimento por meio do parcelamento dos débitos.
Por ﬁm, no que pertine às demais determinações sugeridas pela unidade técnica, à vista de não se tratarem de
impropriedades capazes de impor ressalvas aos respectivos itens examinados, entendo tratar-se de medidas de
gestão que necessitam ser adotadas para melhoria do
processo de Prestação de Contas Anual a esta Corte e voSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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to para que seja emitida recomendação ao atual gestor.
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente a Área
Técnica e o Ministério Público Especial de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
SERGIO 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 da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Extinguir o Processo em relação ao Sr. Roberto Morandi em razão do afastamento do indicativo de irregularidade “não cumprimento de prazo de entrega de prestação de contas;
1.2. AFASTAR a aplicação de multa, decorrente do atraso
do envio da PCA/2016;
1.3 JULGAR REGULARES as contas da Senhora Aurineti
Schmidt Mantovaneli responsável pela gestão do Fundo
Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha, no 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.
1.4. RECOMENDAR ao atual gestor o Fundo Municipal de
Saúde de São Gabriel da Palha para que:
1.4.1. promova o confronto entre os registros contábeis
exibidos em 31/12/2016, relativos às contas sem comprovação relacionadas na Tabela 12-A, e suas respectivas documentações bancárias, demonstrando o resultado, bem como os ajustes porventura realizados, em No-

ta Explicativa, junto à prestação de contas anual do exercício corrente;
1.4.2. Atente para a necessidade de encaminhamento
de todos os extratos bancários nas futuras prestações de
contas, inclusive daquelas apresentem saldo zero no ﬁnal do exercício, fazendo prova de tal saldo;

ACÓRDÃO TC- 1156/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 01867/2018-7, 06650/2017-7, 05023/20163, 01154/2015-6, 01153/2015-1
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

1.4.3. Observe o prazo ﬁxado no art. 139 do Regimento
Interno do TCEES, para que sejam encaminhados os processos de prestação de contas, uma vez que as demais
unidades gestoras do município não estão enquadradas
na hipótese prevista na Lei Orgânica

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

. Dar ciência aos interessados;
. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

2. Unânime.

I – RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 29/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Tratam os autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Roberto Fortunato
Fiorin, Prefeito Municipal de Alfredo Chaves no exercício de 2015, contra o Acórdão TC 1558/2017 – Segunda
Câmara (processo TC 6650/2017), que julgou os Embargos de Declaração opostos em face do Parecer Prévio TC
64/2017 – Segunda Câmara, prolatado nos autos do processo TC 5063/2016, recomendando a rejeição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do ora Embargante. A decisão recorrida concluiu pelos seguintes termos:

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

www.tce.es.gov.br

Recorrente: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –DESCUMPRIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS RECURSAIS – NÃO CONHECER – PRETENSÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA – MULTA

(...)
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:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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1.1 Conhecer os presentes Embargos de Declaração, tendo em vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no RITCEES;

do (Acórdão TC 1558/2017) importa em descumprimento à necessária regularidade formal a ser observada no
manejo do recurso de Embargos de Declaração;

1.2 Não provimento aos Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o Parecer Prévio TC - 064/2017 – Segunda Câmara, devendo o embargante ser cientiﬁcado
da decisão nos termos regimentais;

3.1.2 seja aplicada ao senhor Roberto Fortunato Fiorin
multa no valor compreendido entre R$ 2.000,00 (dois
mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento nos artigos 168, 135, inciso XIII, da LC 621/2012, 412
e 389, inciso XII, do RITCEES, tendo em vista o manifesto interesse protelatório consistente na apresentação de
recurso de Embargos de Declaração visando rediscutir
matéria já decidida em sede de anterior recurso da mesma espécie.

1.3 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
(...)
Por meio de Instrução Técnica de Recurso n° 77/20181 (doc. eletrônico 08), o Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas – NRC se manifestou pelo não conhecimento do recurso em discussão, diante do descumprimento dos pressupostos recursais de admissibilidade,
bem como pela aplicação de multa em decorrência do
caráter protelatório do recurso, conforme segue:
3 CONCLUSÃO
3.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se:
3.1.1 pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso de Embargos de Declaração interposto pelo senhor Roberto Fortunato Fiorin, tendo em vista o descumprimento dos pressupostos processuais de admissibilidade atinentes ao cabimento e à regularidade formal. Registre-se que os Embargos de Declaração não são cabíveis para a rediscussão
de questões já decididas por esta Corte eis que se prestam, a teor do disposto nos artigos 167 da LC 621/2012 e
411 do RITCEES, para o suprimento de eventual obscuridade, omissão ou contradição de julgado deste Tribunal.
Ademais, a ausência de apontamento especíﬁco e fundamentado, pelo ora recorrente, quanto à omissão, obscuridade ou contradição que macularia o julgado recorri-

Os autos foram, nos termos regimentais, encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se posicionou através de Parecer 1583/2018-2 (doc. eletrônico 12), da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, para endossar a proposição da unidade técnica
competente exposta na ITR 77/2018-1.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Na análise da admissibilidade do recurso, veriﬁca-se que
o recorrente é capaz e possui interesse e legitimidade
processual, o que torna cabível o presente recurso.
Ademais, o Acórdão TC 1558/2017 – Segunda Câmara
teve sua notiﬁcação disponibilizada no Diário Oﬁcial em
19/02/2018, considerada publicada em 20/02/2018 e,
considerando o prazo de cinco dias previsto no art. 411,
§2° do RITCEES para a interposição dos aclaratórios, os
Embargos de Declaração opostos em 26/02/2018 observaram o requisito da tempestividade.
Com efeito, o artigo 411, §2° do RITCEES assim dispõe
acerca do prazo do Recurso, conforme transcrito a sewww.tce.es.gov.br

guir:
Art. 411. Caberão embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal.
(...)
§ 2º Os embargos de declaração serão interpostos dentro do prazo improrrogável de cinco dias, contados na
forma da Lei Orgânica do Tribunal.
(...)
Assim, no presente caso, considero tempestivo o recurso.
Ademais, observando os pressupostos recursais, averígua-se que a parte é capaz e possui legitimidade e interesse jurídico.
No entanto, em que pese o preenchimento dos requisitos de admissibilidade de aspecto formal, quanto ao cabimento, o mesmo não se vislumbra. Isso, porque o art.
art. 167, caput da Lei Complementar nº 621/2012 e art.
1022, I, II e III do CPC estabelecem as hipóteses em que
os embargos de declaração constituem o instrumento
recursal adequado, de fundamentação vinculada, quais
sejam, quando a decisão recorrida apresentar omissão,
obscuridade e contradição.
Entende-se que a decisão é obscura quando não é possível compreender o sentido do que foi decidido, o que
pode alcançar patamares tão acentuados que obstam o
cumprimento à decisão proferida. A obscuridade pode
contaminar tanto o relatório, quanto a fundamentação
ou até a parte dispositiva da decisão, e até mesmo a ligação entre estes elementos.
Já a decisão contraditória é aquela em seus elementos
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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constitutivos são conﬂitantes. Trata-se de uma incoerência intrínseca da decisão, assim como na decisão obscura, pode atingir qualquer dos elementos/requisitos essenciais da decisão ou a relação entre esses.
Diz-se, ainda, que a decisão omissa se caracteriza quando faltam quaisquer elementos essenciais à decisão (relatório, fundamentação e parte decisória), bem como
quando não há pronunciamento acerca de alguma questão que deveria ter sido enfrentada pelo julgador.
Diante disso e compulsando os autos, veriﬁca-se que os
presentes embargos, opostos em face do Acórdão TC
1558/2017 – Segunda Câmara (processo TC 6650/2017),
decidiram os embargos declaratórios de teor idêntico
aos opostos contra o Parecer Prévio TC 64/2017 – Segunda Câmara (processo TC 5023/2016), que recomendou ao Legislativo Municipal a rejeição das contas anuais prestadas pelo recorrente, referente ao exercício de
2015, enquanto Prefeito do Município de Alfredo Chaves.
De plano, tem-se que a questão da similitude entre os
argumentos recursais postos nos presentes embargos é
absoluta com as razões de recurso dos primeiros embargos, o que pode ser facilmente depreendido de uma análise superﬁcial das aludidas peças (de ﬂs. 02/17 destes
autos e de ﬂs. 02/15 do processo TC 6650/2017), limitando-se a não só repetir toda a fundamentação utilizada para atacar o Parecer Prévio 64/2017, mas mais precisamente reproduzir as mesmas alegações das quais se
valeu nos primeiros aclaratórios para rebater a decisão
que os julgou, com a mesma pretensão: obter a declaração de nulidade da citação consumada nos autos do processo TC 5023/2016 e, via reﬂexa, de todos os atos processuais seguintes e, por ﬁm, do próprio Parecer Prévio

64/2017.
Em ambos os recursos o ponto nodal da tese, com pretensão reformatória, foi que a citação dirigida ao recorrente seria nula, uma vez que teria sido recebida por
um primo. Nos primeiros embargos a questão suscitada foi analisada pela unidade técnica competente, cujo
posicionamento foi acolhido quando do Acórdão TC
1558/2017, no sentido de conhecer e negar provimento
ao recurso, na forma dos artigos 358, I c/c 359, §2°, I do
RITCEES, dos se extrai a previsão da autorização da entrega de termo de citação a membro da família do citado, de modo que inexiste nulidade no ato citatório, perfeitamente consumado.
Irresignado com o resultado do julgamento dos embargos opostos nos autos do processo TC 6650/2017,
o recorrente opôs novos embargos contra o Acórdão
1558/2017, com o nítido propósito de rediscutir a mesma matéria --- nulidade do ato citatório ---, devidamente
enfrentada na decisão recorrida, valendo-se exatamente
dos mesmos termos para validar sua tese, numa verdadeira reprodução da primeira peça recursal.
Neste ponto, há que invocar o esclarecimento prévio feito a respeito das hipóteses de cabimento dos embargos
declaratórios, especialmente no que diz respeito a sua
fundamentação vinculada: admitem-se aclaratórios tão
somente nas situações previstas em lei, ou seja, quando presentes na decisão recorrida obscuridade, contradição, obscuridade e/ou erro de ordem material. Assim,
resta evidente que o recorrente não deu cumprimento a
este aspecto da admissibilidade recursal, afeto ao às hipóteses de cabimento, quando deixou de apontar --- e se
insurgir contra --- o ponto viciado na decisão recorrida.
Repise-se que em momento algum se vê nas alegawww.tce.es.gov.br

ções recursais qualquer menção a pontos do Acórdão
1558/2017 (processo TC 6650/2017), mas se limita a
consignar as mesmas alegações de nulidade de citação
sem identiﬁcar a obscuridade, contradição ou omissão
a ser sanada.
Ademais, a ausência de confronto pelas razões recursais estritamente direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, tal como exige o princípio da dialeticidade recursal, importa no descumprimento de pressuposto
de regularidade formal, que para a espécie recursal em
questão se encontra prevista no art. 1023 do CPC.
A assertiva retro decorre do fato de que, de fato, inexistem razões recursais nos presentes aclaratórios, uma vez
que a peça recursal reitera repetidamente todo o tema
antes levantado nos primeiros embargos, sem nem mesmo demonstrar preocupação em adequar a tese defendida às supostas hipóteses de vícios que estariam eivando a decisão. Portanto, pode-se aﬁrmar que aqui, não
há, tecnicamente, razões recursais, pois apenas faz remissões àquelas; nada acrescem.
Nesse caminhar, é oportuno suscitar o ensinamento de
Tereza Arruda Alvim Wambier sobre o tema:
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é
desestimular as partes a redigir recursos que não sejam
umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou
da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especiﬁcamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais.
Ademais, recursos que não atacam especiﬁcamente os
fundamentos da decisão impugnada geram uma quase
impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque diﬁSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018

291

ATOS DA 2a CÂMARA

cultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer
a decisão impugnada.
Na hipótese dos autos, repita-se, incumbia ao recorrente
apontar, especiﬁcamente, a alegada omissão, obscuridade e/ou contradição que, segundo seu juízo, acometia o
julgado atacado, na forma do art. 411, caput do RITCEES
e art. 167 da LC 621/2012.
Assim, indissociável a conclusão pela inobservância dos
embargos quanto ao cabimento, que se consubstancia
em pressuposto processual intrínseco, haja vista que, repita-se à exaustão, a via recursal eleita se presta a sanar
omissão, contradição, omissão ou erro material da decisão, sem o condão, portanto, de viabilizar a rediscussão da matéria analisada. Além disso, observa-se também o não cumprimento de regularidade formal, pressuposto processual extrínseco, tendo em vista a ausência de apontamento direto e fundamentado acerca da
omissão, obscuridade ou contradição que acometeria o
julgado recorrido.
Diante do exposto, há que se negar conhecimento ao Recurso, eis que não se encontram presentes todos os requisitos de admissibilidade exigidos em lei, conforme
amplamente exposto.
Neste ponto, em que pese o posicionamento amplamente defendido por mim acerca da mitigação da imposição
da multa descrita no art. 135, XIII da LC 621/2012, neste caso em especíﬁco, veriﬁco a nítida caracterização de
uma pretensão deliberadamente procrastinatório adotado pelo recorrente ao opor os presentes embargos, de
cujo teor se extrai a mera reprodução dos primeiros embargos declaratórios, valendo-se da mesma argumentação anterior em exatos termos, acerca da alegada nuli-

dade do ato citatório.

de Jurisprudência nº 541 do STJ).

Entende-se passível de carregar a pecha de protelatório
os embargos declaratórios que objetivem rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte Julgadora. Nesse
sentido, passa-se a transcrever precedente do Superior
Tribunal de Justiça que se amolda com perfeição à hipótese em discussão:

Considerando que se está diante de um caso de procrastinação objetiva, em que se vê com clareza solar a caracterização do verdadeiro abuso do direito de recorrer, entendo ser o caso de reconsiderar meu posicionamento,
neste caso concreto, amparado nas circunstâncias amplamente descritas, o de aplicar a multa prevista no art.
168 e art. 135, XIII da LC 621/2012 c/c art. 412 e 389, XII
do RITCEES em seu patamar mínimo, a saber R$ 2.000,00
(dois mil reais) ao Sr. Roberto Fortunato Fiorin.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARACTERIZAÇÃO DO INTUITO PROTELATÓRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008STJ). Caracterizam-se como protelatórios os embargos
de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada
e decidida pela Corte de origem em conformidade com
súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B do CPC. Se os embargos de declaração não buscam sanar omissão, contradição ou obscuridade do acórdão embargado - desbordando, pois, dos requisitos indispensáveis inscritos no art.
535 do CPC -, mas sim rediscutir matéria já apreciada e
julgada, eles são protelatórios. Da mesma forma, quando o acórdão do Tribunal a quo, embargado, estiver perfeitamente ajustado à orientação pacíﬁca do Tribunal ad
quem, não haverá nenhuma possibilidade de sucesso de
eventual recurso ao Tribunal ad quem. Destarte, não se
pode imaginar propósito de prequestionamento diante
de recurso já manifestamente inviável para o Tribunal ad
quem. Além disso, em casos assim, o sistemático cancelamento da multa por invocação da Súmula 98 do STJ incentiva a recorribilidade abusiva e frustra o elevado propósito de desestimular a interposição de recursos manifestamente inviáveis, seja perante o Tribunal a quo, seja perante o Tribunal ad quem. (REsp 1.410.839-SC, Rel.
Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/5/2014, Informativo
www.tce.es.gov.br

Em linha com o exposto, encampo as conclusões alcançadas por meio da Instrução Técnica de Recurso 77/20181, cuja fundamentação integra esse voto independente de transcrição, para não conhecer os presentes embargos declaratórios, tendo em vista o não cumprimento
dos pressupostos processuais de admissibilidade afetos
ao seu cabimento e à regularidade formal; bem como,
em consonância com a previsão contida no art. 168 c/c
135, XIII da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 412 e
389, XII do RITCEES, impor multa no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) ao Sr. Roberto Fortunato Fiorin, ﬁxada em
patamares mínimos.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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expostas pelo relator, em:

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

1.1. NÃO CONHECER os presentes embargos declaratórios, tendo em vista o não cumprimento dos pressupostos processuais de admissibilidade afetos ao seu cabimento e à regularidade formal; bem como, pelo ﬂagrante caráter protelatório dos aclaratórios, em consonância
com a previsão contida no art. 168 c/c 135, XIII da Lei
Complementar 621/2012 c/c art. 412 e 389, XII do RITCEES, impor multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Sr. Roberto Fortunato Fiorin, ﬁxada em patamares mínimos;

Processo: 06004/2018-9

1.2. DAR ciência aos interessados;

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina

2. Unânime.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

3. Data da Sessão: 29/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Denunciante: Cidadão - CPF não informado (Anônimo)

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner 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
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO

ACÓRDÃO TC- 1157/2018 – SEGUNDA CÂMARA

DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Denúncia oferecida anonimamente
narrando irregularidades e ilegalidades praticadas pelo
atual prefeito do município de Colatina, o Sr. Sérgio Meneguelli, bem como pela Sr.ª Francieli Prando Finco, pelo
Sr. Mario Zaché Junior, pelo Sr. Michel Barth e pelo Sr. Euzébio Santana, em decorrência de nomeação de servidor
público municipal que, supostamente, não estaria exercendo as funções para as quais fora nomeado.
Encaminhada os autos para este gabinete, por meio do
Despacho 33695/2018-4, restou constatado que a Dewww.tce.es.gov.br

núncia não veio acompanhada da identiﬁcação pessoal
do denunciante, e, por consequência, de dados necessários para o processamento destes autos, como, por
exemplo, o seu nome completo, sua qualiﬁcação e endereço.
Por tais razões, foram os autos enviados para o Ministério Público de Contas que, por meio do Parecer
03427/2018-1, manifestou-se pelo não conhecimento
do feito.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Analisando os autos, veriﬁco que a Denúncia que compõe os presentes autos não preenche todos os requisitos
de admissibilidade previstos no art. 94, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, necessários para o prosseguimento da ﬁscalização. De acordo com o art. 94, da
LC 621/2012:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
(grifei)
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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No caso submetido à análise, é incontroverso o descumprimento do inciso IV, do mencionado dispositivo legal,
conﬁgurando-se, claramente, o anonimato na Denúncia,
situação esta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro e pela legislação que rege este Tribunal de Contas.
Ademais, conforme se pode extrair do Parecer
03427/2018-1 do Ministério Público de Contas, estão
também ausentes os requisitos elencados nos incisos II
e III do referido artigo, que, respectivamente, dizem respeito à necessidade de apresentação dos fatos e de suas circunstâncias destinadas à formação da convicção do
julgador e à necessidade de apresentação de indícios de
prova, o que apenas corrobora o entendimento de que
esta Denúncia não é passível de conhecimento.

4. Especiﬁcação do quórum:

RELATÓRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Região
dos Vales e do Café, envolvendo os Municípios de Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul e Muqui,
referente ao exercício de 2013, sob responsabilidade da
Senhora Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO DO CARMO COELHO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Ante todo o exposto, em consonância com o Ministério
Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Processo: 08257/2014-7

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Conselheiro Relator

Exercício: 2013

1. ACÓRDÃO

UG: CONSÓRCIO TURÍSTICO ROTA SUL - Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Região Dos Vales e do Café

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. Não conhecer a presente Denúncia, com fulcro nos
§ 1º do art. 94 da LC 621/2012, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade;
1.2. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

ACÓRDÃO TC- 1158/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: CIM DOS VALES E DO CAFE
Responsável: FLAVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE,
LIONDA LIMA MARELLI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013 –
REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR – DAR CIÊCIA
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:

www.tce.es.gov.br

Não encaminhada no prazo regimental, a então 5ª Secretaria de Controle Externo sugeriu a notiﬁcação da responsável (ITI 1321/2014- ﬂ. 01). Na mesma linha, o Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto determinou a notiﬁcação da responsável para que no prazo de 10 dias
encaminhasse a prestação de contas, sob pena de multa
(DECM 1488/2014, ﬂs. 8/9).
Após a devida notiﬁcação, a Sra. Lionda Lima Marelli,
gestora à época, encaminhou os documentos (ﬂs. 15-45),
referentes à prestação de contas, os quais foram analisados pela área técnica (AIC 311/2015- ﬂs. 49), que concluiu no sentido de que tais documentos não estavam de
acordo com as exigências contidas na IN 28/2013 (Anexo 09) e não atendiam às especiﬁcações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo, portanto, inapto para análise e instrução na forma regimental.
Acompanhando a área técnica (ITI 1553/2015- ﬂs. 51), o
Conselheiro José Antônio Pimentel determinou a notiﬁcação da Sra. Lionda Lima Marelli, para que no prazo de
quinze dias, providenciasse o encaminhamento satisfatório da prestação de contas anual, sob pena de multa
pecuniária (DECM 1459/2015- ﬂs.54).
Devidamente notiﬁcada (Termo de Notiﬁcação
2069/2015- ﬂs. 55), a Sra. Lionda Lima Marelli encaminhou a prestação de contas anual, conforme documenSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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tos acostados às ﬂs. 64-161.

demonstrados no quadro a seguir:

Em seguida, os autos foram encaminhados a Secretaria de Controle Externo de Contas para análise e instrução, que através da Manifestação Técnica 1146/2016(ﬂs.170/179) sugeriu a notiﬁcação e citação à atual gestora, Lionda Lima Marelli, ﬁxando o prazo de 15 dias improrrogáveis para cumprimento da obrigação e apresentação das razões de justiﬁcativa, sob pena de multa e outras sanções legais, tendo em vista que que os documentos da prestação de contas não haviam sido entregues
em mídia ótica não regravável, que não haviam sido encaminhados alguns dos documentos listados no rol estabelecido no Anexo 10 da IN TCEES 28/2013 e que alguns dos documentos encaminhados estavam em desacordo com os normativos que regem a matéria (Lei
6.404/1976; ITG 2002 (R1) e IN TCEES 28/2013), entendendo que o processo encontrava-se inapto para análise
e instrução na forma regimental.

Descrição do achado
4.2.1.1 não adequação à legislação dos consórcios públicos –
Citar a responsável para apresentar os esclarecimentos acerca da não adequação da natureza jurídica do consórcio à Lei
11.107/05, que dispôs sobre normas gerais de contratação de
consórcio público.

A ITI 1149/2016 (ﬂs. 180) acompanhou o disposto na
Manifestação Técnica 1146/2016, sugerindo a citação
e notiﬁcação da Senhora Lionda Lima Marelli, que devidamente citada (Termo de Citação 50152/2016- ﬂs.186)
da Decisão Monocrática 1705/2016- ﬂs. 183/185, juntou justiﬁcativas a documentos comprobatórios às ﬂs.
190/246.
Após, foram os autos encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico
103/2017-2 (ﬂs. 254/265) opinando no sentido de citar
a Senhora Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite, responsável pela gestão dos recursos destinados à manutenção
do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Região
dos Vales e do Café, referente ao exercício de 2013, para
apresentar as justiﬁcativas e documentos sobre os fatos

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 298/2017-1 (ﬂs.
266/267), propiciou a citação da responsável determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 433/2017ﬂs.269/270).
Regularmente convocada (Termos de Citação 535/2017ﬂs. 271), o Despacho 33022/2017 (ﬂs. 276) do Núcleo
de Controle de Documentos constatou que não constava no sistema e-tcees documentação alguma referente a
Senhora Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite, tendo sua
revelia decretada por meio do Despacho 39985/2017
(ﬂs. 278).
Nesse passo, foram os autos encaminhados à então Secretaria de Controle Externo de Contas, que através da
Instrução Técnica Conclusiva 4719/2017 (ﬂs.279/285)
assim entendeu:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA
REGIÃO DOS VALES E DO CAFÉ, exercício de 2013, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sra. FLÁVIA
ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE, sendo mantido o seguinte indício de irregularidade:
2.1- NÃO ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS (Item 4.2.1.1 do Relatório Técnico
www.tce.es.gov.br

00103/2017-2). Infringência aos Arts 1º, 3º, 4º, inciso IV,
e 5º da Lei nº 11.107/05.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas do
Sra. FLÁVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE, Diretora
Presidente do CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DOS VALES E DO CAFÉ, no exercício de 2013, na forma do artigo 84, III, “d” da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
273/2014, a análise consignada teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos
da Instrução Normativa TC 28/2013.
Sugere-se ainda:
a) A aplicação da multa prevista no artigo 135, I da Lei
Complementar 621/2012;
b) Determinar ao CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DOS VALES E DO CAFÉ, na pessoa de seu atual gestor que, caso entenda pela continuidade das atividades do consórcio, adote as medidas necessárias e suﬁcientes, junto aos entes consorciados, visando sua adequação à Lei Federal nº 11.107/2005, conforme possibilidade prevista no artigo 41 do Decreto nº
6.107/2007.
Na sequência, o Ministério Público Especial de Contas
pronunciou-se por meio do Parecer 946/2018, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, onde assim concluiu:
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1– seja a presente prestação de contas julgada IRREGULAR na forma do art. 84, inciso III, alínea “d”,da LC
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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n. 621/12, aplicando à responsável multa pecuniária, na
forma dos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos I e II, do indigitado estatuto legal c/c art. 389, incisos I e II, do RITCEES;
2– nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
seja expedida a determinação proposta peloNúcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia a ﬂs.
1285; e
3 – Seja ainda determinado ao Executivos de Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul e Muqui que se
abstenham de efetuar repasses ao consórcio até que se
adequem à legislação eformalizem o contrato de rateio.
Por ﬁm, com fulcro no inciso III[6] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[7] do art.53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este
Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
Após, vieram-me os autos para análise. É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre pôr em relevo, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Consórcio de Desenvolvimento, ora em discussão, referente ao exercício de
2013, sob a responsabilidade da Senhora Flávia Roberta
Cysne de Novaes Leite, a seguinte irregularidade, que a
seguir passo a me manifestar:
1. Item 4.2.1.1- não adequação à legislação dos consórcios públicos - Base legal: Art. 1º, 3º, 4º, inciso IV, e 5º da
Lei nº 11.107/05 e art. 41 do Decreto nº 6.107/07.
Conforme relatado no Relatório Técnico 103/2017-2, o
artigo 1º do Estatuto aﬁrma que o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Vales e do Café é
uma associação civil, sem ﬁns lucrativos, e que foi instituído em 08/10/2001, ou seja, antes da vigência da Lei

nº 11.107 de 06/04/2005, que dispôs sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos.
O Decreto nº 6.017 de 17/01/2007 regulamentou a Lei
nº 11.107/05, dizendo que as associações constituídas
antes da Lei nº 11.107/05 poderão ser transformadas em
consórcios públicos de direito público ou de direito privado, desde que, para tanto, comprovassem os requisitos imprescindíveis de admissibilidade, sendo tais: celebração do protocolo de intenções (contrato preliminar
que, ratiﬁcados pelos entes Federados, será convertido
em contrato de consórcio público) e de sua ratiﬁcação,
mediante lei autorizativa, de cada um dos entes consorciados.
Foi constatado no Relatório Técnico que não havia nos
autos documentos capazes de comprovar a natureza jurídica do consórcio, se a associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem ﬁns econômicos, sendo citada a Senhora Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite para apresentar justiﬁcativas acerca da não adequação da
natureza jurídica do consórcio à Lei 11.107/05, que dispôs sobre as normas gerais de contratação de consórcio público.
A responsável se manteve silente, não encaminhando no
prazo determinado as justiﬁcativas frente ao indício de
irregularidade levantado, fato que levou o relator a declara sua revelia.
Da análise, a ITC observou que os levantamentos constantes no Relatório Técnico 103/2017-2 trouxeram que
o consórcio em questão foi criado em 08/10/2001, como uma associação civil, pois não havia regulamentação
acerca da instituição e condução da gestão de serviços
públicos compartilhados pelos entes da federação.
www.tce.es.gov.br

Após, com o advento da Lei Federal nº 11.107 de
06/04/2005 e do Decreto Federal nº 6.017 de 17/01/2007
que a regulamentou, ﬁcaram deﬁnidos os procedimentos para regularização dos consórcios instituídos antes
de sua edição, mas tal providência não foi adotada pelos
gestores do consórcio em comento durante o exercício
de 2013, permanecendo a situação jurídica do consórcio
em conﬂito com a Lei Federal nº 11.107 de 06/04/2005 e
do Decreto Federal nº 6.017 de 17/01/2007.
Conforme informações presentes na Prestação de Contas (Fluxos de Caixa relativos às contas correntes BANESTES S/A 17.842.832 e 200.33.569) o Consórcio recebeu
em 2013 receitas provenientes de entidades governamentais de R$ 325.500,00 e de doações voluntárias de
R$ 20,00.
Ao relatar os contratos que geraram as receitas de entidades governamentais do exercício de 2013 (ﬂs. 241246), averiguou-se a celebração de “contratos de patrocínio” entre a Secretaria de Estado de Cultura do Estado
do Espírito Santo, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Estado do Espírito Santo e o Município de
Mimoso do Sul no montante de R$ 285.000,00 e a receita de “aporte ﬁnanceiro” realizado pelos municípios
de Apiacá (R$ 1.500,00), Atílio Vivácqua (R$ 6.000,00),
Cachoeiro de Itapemirim (R$ 9.000,00), Mimoso do Sul
(R$ 12.000,00) e Muqui (R$ 12.000,00), totalizando R$
40.500,00 de aportes realizados pelos municípios integrantes do consórcio para o custeio de suas atividades.
A ITC 4179/2017 observou que o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Vales e do Café realizou suas atividades em 2013 recebendo recursos dos
municípios participantes para ﬁns de custeio de suas atividades, mediante aportes ﬁnanceiros, sem se adequar
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018

296

ATOS DA 2a CÂMARA

à legislação acerca dos consórcios, previstos nos artigos
1º, 3º, 4º inciso IV, e 5º da Lei nº 11.107/05:

aceita pelos demais entes subscritores, implicará consorciamento parcial ou condicional.

. Art. 1 - Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências.

- § 3 A ratiﬁcação realizada após 2 (dois) anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da assembléia geral do consórcio público.

o

- § 1o O consórcio público constituirá associação pública
ou pessoa jurídica de direito privado.
- § 2o A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados em
cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados.
- § 3o Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão
obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.
. Art.3o O consórcio público será constituído por contrato
cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções.
. Art. 4o São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam:
- IV – a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem ﬁns
econômicos;
. Art. 5o O contrato de consórcio público será celebrado com a ratiﬁcação, mediante lei, do protocolo de intenções.
- § 1o O contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula, pode ser celebrado por apenas 1 (uma) parcela dos entes da Federação que subscreveram o protocolo de intenções.
- § 2o A ratiﬁcação pode ser realizada com reserva que,

o

- § 4o É dispensado da ratiﬁcação prevista no caput deste artigo o ente da Federação que, antes de subscrever
o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público.
Ainda, conforme artigo 8º da Lei 11.107/05, os entes
consorciados somente entregarão recursos orçamentários ao consórcio público mediante contrato de rateio,
que é o instrumento jurídico formal que deﬁne as responsabilidades econômico-ﬁnanceiras por parte de cada
consorciado e a forma de repasse dos recursos de cada
participante para realização das despesas do consórcio
público, o que não ocorreu no caso em comento.
Também não foi observado o artigo 9º da referida Lei,
tendo em vista que a documentação contábil encaminhada não atende os requisitos estabelecidos no Manual
de Contabilidade aplicada ao Setor Público – MCASP no
que se refere à contabilização dos consórcios públicos:
Art. 9o- A execução das receitas e despesas do consórcio
público deverá obedecer às normas de direito ﬁnanceiro
aplicáveis às entidades públicas.
Parágrafo único. O consórcio público está sujeito à ﬁscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal
de Contas competente para apreciar as contas do Chefe
do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas,
sem prejuízo do controle externo a ser exercido em rawww.tce.es.gov.br

zão de cada um dos contratos de rateio. (g.n.).
Tendo em vista o exposto acima, a ITC 4719/2017,
ﬂ279/285, concluiu que o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Vales e do Café atuou no
exercício de 2013, ou seja, oito anos após a edição da
Lei Federal nº 11.107/05, recebendo recursos por transferências ﬁnanceiras dos entes consorciados, a título de
aporte ﬁnanceiro (cota de contribuição) para o custeio
de suas atividades, sem providenciar sua adequação à
legislação vigente sobre a matéria, constituindo grave infração à norma legal.
Após ser citada, a responsável não apresentou no prazo estipulado justiﬁcativa ou documentação que pudesse afastar o indício de irregularidade.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer
946/2018 de lavra do Procurador Luciano Vieira, encampou o entendimento da área técnica, acrescentando novos fundamentos, bem como a seguinte determinação:
Pois bem. Veriﬁcando as informações dos autos, constato a ausência de cumprimento da legislação que rege
à matéria, vez que não houve a devida regulamentação
do procedimento de regularização do consórcio público
em análise.
Todavia, há que se considerar, em que pese a falta de observância das normas estabelecidas na Lei nº
11.107/2005, que não se tem notícias nos autos de que
tal fato acarretara dano ou prejuízo ao patrimônio público, fato este, que se conﬁrma, na constatação de que
as Prestações de Contas Anuais dos respectivos Poderes Executivos dos municípios envolvidos, na quais houve a consolidação contábil dos valores repassados para o
consórcio público em questão, terem sido aprovadas por
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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esta Corte de Contas, as quais cito:
1) TC-2799/2014 - Prestação de Contas Anual de Apiacá, Parecer Prévio 074/2015 pela Aprovação das contas;
2) TC-3162/2014 – Prestação de Contas Anual de Cachoeiro de Itapemirim, Parecer Prévio 06/2016 pela Aprovação das contas;
3) TC-2455/2014 - Prestação de Contas Anual de Mimoso
do Sul, Parecer Prévio 015/2015 pela Aprovação das contas com recomendação;
4) TC-2675/2014 – Prestação de Contas Anual de Muqui,
Parecer Prévio 022/2015 pela Aprovação das contas com
recomendação.
Com efeito, embora a responsável não tenha adotado as
medidas necessárias visando a regulamentação do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da região dos Vales e do Café durante o exercício de 2013, não fora, a
meu ver, caracterizado dano ao erário, ato de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito ou benefício desleal a qualquer ente público. Apesar de nenhuma
dessas circunstâncias serem necessárias para a responsabilização da responsável e para a consequente cominação de multa a mesma, no caso vertente, não constato a imprescindível suﬁciência de elementos capazes de
ensejar a rejeição de suas contas, ao passo, que considero a irregularidade em tela de caráter formal, sem gravidade para comprometer a apreciação das contas do Consórcio Público avaliado.
Pelo exposto, divirjo da área técnica e do corpo ministerial, mantendo a presente irregularidade, considerando-a, pois, de caráter formal, com as determinações sugeridas pela equipe técnica e também pelo Ministério Público de Contas, nos seguintes termos:

1) Ao atual gestor do Consórcio de Desenvolvimento
Sustentável da Região dos Vales e do Café, caso entenda pela continuidade das atividades do consórcio, adote as medidas necessárias e suﬁcientes, junto aos entes
consorciados, visando sua adequação à Lei Federal nº
11.107/2005, conforme possibilidade prevista no artigo
41 do Decreto nº 6.107/2007.
2) Seja ainda determinado aos Executivos de Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul e Muqui que se
abstenham de efetuar repasses ao consórcio até que se
adequem à legislação e formalizem o contrato de rateio.
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 JULGAR REGULAR COM RESSALVA a prestação de
contas anual do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Vales e do Café, sob responsabilidade da Senhora Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite, no
exercício de 2013, sob o aspecto técnico-contábil, nos
termos do art. 84, II, da Lei Complementar 621/2012.

1.2.2. Seja ainda determinado aos Executivos de Apiacá,
Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul e Muqui que se
abstenham de efetuar repasses ao consórcio até que se
adequem à legislação e formalizem o contrato de rateio.
1.3 DAR CIÊNCIA ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/08/2018 - 29ª 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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.2 DETERMINAR:
1.2.1. Ao atual gestor do Consórcio de Desenvolvimento
Sustentável da Região dos Vales e do Café, caso entenda pela continuidade das atividades do consórcio, adote as medidas necessárias e suﬁcientes, junto aos entes
consorciados, visando sua adequação à Lei Federal nº
11.107/2005, conforme possibilidade prevista no artigo
41 do Decreto nº 6.107/2007.
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1159/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 09159/2017-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Marilândia,
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PMM - Prefeitura Municipal de Marilândia
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: GEDER CAMATA, PAULO ROBERTO BONJIOVANNI BONA, ELYZANGELA SOARES COMERIO, WAGNER
CAMATA
Representante: WAGNER LEITE NASCIMENTO
REPRESENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXTINGUIR COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DETERMINAR – DAR CIÊNCIA –
MONITORAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação, com pedido de concessão de medida cautelar, apresentada por Wagner Leite Nascimento em face da Prefeitura Municipal de Marilândia, apontando supostas irregularidades ocorridas no
edital do Pregão Presencial nº 122/2017, cujo objeto é
a formalização de Registro de Preços para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação,
treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica de assistência técnica e manutenção mensal dos sistemas informatizados
de gestão pública para as áreas: Gestão Tributária, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Contratos e Licitações, Almoxarifado, Controle de Bens Patrimoniais, Protocolos e Processos, Contabilidade Pública
Eletrônica, Controle de Frotas, ISS Bancário, Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica, Controle Interno e Auditoria, Portal de Transparência, Serviços da Administração ao Cidadão na Internet, Gestão Educacional, Assistência Social,
Relacionamento com Cidadão, Meio Ambiente, Informa-

ções Gerenciais e Controle de Arrecadação de Receitas
de Repasses Estaduais e Federais.

ner Camata, nos termos do art. 361 do RITCEES (Despacho 33175/2018-3).

Segundo a instrução processual, a licitação ocorreu em
21/11/2017 e teve como vencedora a empresa E&L Produção de Softwares LTDA, com o valor de R$ 420.280,00.
A homologação do certame se deu em 24/11/2017.

Na sequência, os autos foram encaminhados ao Núcleo
de Tecnologia da Informação para análise e instrução,
observando o protocolo 5423/2018-5 juntado aos autos, em que o Prefeito informou a anulação da licitação
publicada em 19/04/2018. Após análise, o NTI elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva 2679/2018-1, com a seguinte proposta de encaminhamento, in verbis:

O representante requereu, cautelarmente, a suspensão
da licitação, como intuito de impedir que fosse ﬁrmada a
Ata de Registro de Preços.
Nos termos da Decisão Monocrática 01992/2017-4, posteriormente ratiﬁcada pela Decisão 05074/2017-9, esta
Corte decidiu conhecer a representação; acolher o pedido de medida cautelar inaudita altera parte, e determinar
a suspensão imediata do Pregão Presencial 122/2017;
bem como, notiﬁcar os responsáveis para apresentarem
cópia do edital do Pregão Presencial 122/2017 e de todo
o processo administrativo e as demais informações pertinentes à licitação e à contratação em discussão.
Notiﬁcados, os responsáveis apresentaram seus esclarecimentos à peça 16 – Resposta de Comunicação
558/2017-4, informando a suspensão da Ata de Registro
de Preços nº 225/2017, diante do deferimento da medida cautelar.
Submetidos os autos à área técnica desta Corte para análise e instrução, o NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação apontou como irregularidades a utilização indevida
do Sistema de Registro de Preços e a restrição indevida
ao caráter competitivo do certame (Instrução Técnica Inicial 3/2018-8).
Regularmente citados, os responsáveis não atenderam
os Termos de Citação n°s 228/2018 e 229/2018, sendo
declarada a revelia de Elyzangela Soares Comério e Wagwww.tce.es.gov.br

“3.1. Por todo o exposto e com base no artigo 99, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja
reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1.1. Utilização indevida do Sistema de Registro de Preços
Base legal: Artigo 3º, do Decreto 7.892/2013
Responsáveis: Elyzangela Soares Comerio (Secretária
Municipal de Administração)
Wagner Camata (Gerente de Tecnologia da Informação
e Comunicação)
3.1.2. Restrição indevida ao caráter competitivo do certame
Base legal: Artigo 3º, §1º, I, da Lei 8.666/93
Responsáveis: Elyzangela Soares Comerio (Secretária
Municipal de Administração)
Wagner Camata (Gerente de Tecnologia da Informação
e Comunicação)
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se
opinando por:
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018

299

ATOS DA 2a CÂMARA

3.2.1. Seja extinto o processo com julgamento de mérito, na forma na forma do § 5º, do art. 307 e do inciso I,
do art. 310 do RITCEES, com o consequente arquivamento dos autos.

autos se subsume ao citado dispositivo, impondo que a
prolatação de decisão meritória, ou seja, com resolução
de mérito, seja pela procedência ou pela improcedência
da Representação, senão vejamos, in verbis:

3.3. Sugere-se, também, determinar ao Prefeito Municipal de Marilândia, à Secretária Municipal de Administração e ao Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação que, em editais cujo objeto seja aquele previsto
no Pregão Presencial 122/2017 ou similar:

De acordo com a redação unívoca do art. 307, § 5° do Regimento Interno, quando o responsável der cumprimento à medida cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das irregularidades, será proferida decisão de
mérito. Destarte, conforme se depreende da narrativa
acima, o caso dos autos se subsume ao citado dispositivo, impondo a prolatação de decisão meritória, ou seja,
com resolução de mérito, seja pela procedência ou pela
improcedência da Representação.

3.3.1. Se abstenham de utilizar o Sistema de Registro de
Preço;
3.3.2. Se abstenham de incluir especiﬁcações desnecessárias ou excessivas que representem restrição indevida
à competitividade;
3.4. Sugere-se que seja dada CIÊNCIA aos Representantes do teor da decisão ﬁnal a ser proferida conforme art.
307, §7º, da Res. TC 261/2013 (Reg. Interno).”
O Ministério Público de Contas oﬁciou nos mesmos termos da área técnica deste Tribunal. É o Relatório.
Colhe-se da instrução processual que o Sr. Geder Camata, Prefeito Municipal de Marilândia, determinou a anulação da licitação, objeto do Pregão Presencial 122/2017
e, dessa forma, a Ata de Registro de Preços nº 225/2017
(que já estava suspensa) foi cancelada, não gerando
qualquer direito à detentora, ressaltando que não foi sequer utilizada.
Em sua análise, o Núcleo de Tecnologia da Informação
diz que nos termos do art. 307, § 5°, do RITCEES, quando
o responsável der cumprimento à medida cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das irregularidades, será proferida decisão de mérito.
Em razão disso, reporta aquele Núcleo que o caso dos

Como visto no resumo do histórico processual, no momento em que instado a cumprir a medida cautelar, que
determinava a suspensão do certame, o responsável
promoveu a sua suspensão, mas impugnou os termos da
representação.
Elaborou-se a Manifestação Técnica 00013/2018-1 e
a Instrução Técnica Inicial 00003/2018-8, apontando-se duas irregularidades do Pregão Presencial 122/2017
em face da sra. Elyzangela Soares Comerio e do sr. Wagner Camata: utilização indevida do Sistema de Registro
de Preços e restrição indevida ao caráter competitivo do
certame.
Após determinada a citação, os responsáveis não contestaram os fatos apontados na referida peça, tendo sido decretada a revelia dos agentes responsabilizados
(Despacho 33175/2018-3). Apenas o srs. Geder Camata,
Prefeito de Marilândia, e Paulo Roberto Bonjiovanni Bona, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Marilândia, informaram a ANULAÇÃO do Pregão Presencial 122/2017
(Protocolo 5423/2018-5).
www.tce.es.gov.br

É cediço que a anulação decorre do reconhecimento de
ilegalidades por parte do gestor público no referido edital. Caso contrário, teria ocorrido a revogação do certame, com base na oportunidade e na discricionariedade
da administração pública.
Diante do exposto na Manifestação Técnica 00013/20181 e na Instrução Técnica Inicial 00003/2018-8 e, considerando a revelia dos responsáveis, conforme fundamentação apresentada na referida manifestação técnica, estão
mantidas as duas irregularidades que são a utilização indevida do Sistema de Registro de Preços e a restrição indevida ao caráter competitivo do certame.
Percebe-se que quando da anulação do certame, o processo já estava maduro para julgamento, pois já tinha
ocorrido a citação dos responsáveis e oportunizada a defesa. Ao realizar a anulação do certame houve um reconhecimento da existência de irregularidades.
Cita-se ainda o Acórdão TC 891/2017, desta Corte de
contas, que se apontou o julgamento com mérito quando o processo encontrar-se maduro para julgamento,
mesmo após a anulação da licitação:
“ACÓRDÃO TC-891/2017 – PLENÁRIO
Tratam os presentes processos de Representações com
pedido de cautelar, protocoladas pelo Ministério Público de Contas e pelo Banestes S.A, em face do Município
de Vitória, todas questionando possíveis irregularidades
no Pregão Presencial nº 039/2016, que tem como objeto a “Contratação de Instituição Financeira para processamento e gerenciamento dos créditos provenientes de
folha de pagamento e prestação de serviços bancários
aos servidores da administração direta e dos demais órgãos da administração indireta compreendendo os atiSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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vos, nativos, pensionistas, estagiários e demais beneﬁciários, mediante permissão de uso de espaços públicos”,
lançado pela Secretaria Municipal de Administração.
Por meio da Decisão Plenária TC 959/2016 (ﬂs. 157/158)
foi determinada a suspensão cautelar do certame.
II – DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO MÉRITO NO CASO CONCRETO
Veriﬁca-se no caso em exame que a despeito da anulação do certame pela Administração Pública, a área técnica procedeu à análise de mérito do processo, opinando
ao ﬁnal pela improcedência da representação.
É sabido que em situações análogas, o entendimento do
Plenário deste TCE é no sentido de extinção do processo
com análise de mérito, visto que houve a concessão da
medida cautelar antes da eventual revogação ou anulação por parte da Administração Pública licitante.
No entanto, no caso dos presentes autos, conforme
constatado pela área técnica e pelo Ministério Público
de Contas, o caso é de improcedência da representação,
visto que a única irregularidade remanescente foi afastada. Sendo assim, não se vislumbra qualquer óbice ao julgamento de mérito da presente representação, conforme defendido pelo Ministério Público de Contas:
“Ademais, trouxe a administração documentos comprobatórios da anulação do certame, valendo - se da autotutela administrativa, o que não interfere no julgamento
do feito, que se encontra maduro para julgamento, senão para rejeição do pedido de intervenção do município no processo, haja vista a incompatibilidade na prática
daquele ato em relação a este; se assim não fosse, razões
não existiria para o acolhimento do pedido, consoante
consignado na manifestação de ﬂ. 1249/1251”.

Diante do exposto, no caso em exame, considerando estar o processo maduro para julgamento deﬁnitivo, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, entendo ser o caso de análise do
mérito da presente representação.” (g.n)
A combinação do §5º, do art. 307 e do inciso I, do art.
310, impõe o julgamento do feito com resolução 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. In verbis:
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.
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;
Trata-se do exato caso em tela. Sugere-se, então, a expedição de determinação para que a Administração se abstenha de utilizar o Sistema de Registro de Preço e de incluir especiﬁcações desnecessárias ou excessivas que rewww.tce.es.gov.br

presentem restrição indevida à competitividade quando
vier a contratar o objeto previsto no Pregão Presencial
122/2017 ou similar.
Dessa forma, opina-se pela PROCEDÊNCIA da representação e a extinção do processo com resolução do mérito, na forma na forma do § 5º, do art. 307 e do inciso I,
do art. 310 do RITCEES, com o consequente arquivamento dos autos.
Segundo a instrução processual, trata-se do exato caso
em tela.
Com base nisso, o Núcleo de Tecnologia da Informação
sugere em sua análise a expedição de determinação para que a administração municipal de Marilândia se abstenha de utilizar o Sistema de Registro de Preço e de incluir especiﬁcações desnecessárias ou excessivas que representem restrição indevida à competitividade quando
vier a contratar o objeto previsto no Pregão Presencial
122/2017 ou similar.
Ante o exposto, opina o NTI pela Procedência da representação e a extinção do processo com resolução do mérito, na forma na forma do § 5º, do art. 307 e do inciso I,
do art. 310 do RITCEES, com o consequente arquivamento dos autos.
Diante do exposto, acompanhando o entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de ACORDÃO que submeto à
sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Considerar PROCEDENTE a Representação com fulcro no art. 95, inciso II, e art. 101, parágrafo único, da
LC nº 621/12 c/c os arts. 307, § 5º e 310, I, do RITCEES;
tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
“3.1.1. Utilização indevida do Sistema de Registro de Preços

pontos, conforme proposto na Instrução Técnica Conclusiva 2679/2018-1:
1.3.1. Se abstenham de utilizar o Sistema de Registro de
Preço;
1.3.2. Se abstenham de incluir especiﬁcações desnecessárias ou excessivas que representem restrição indevida
à competitividade;
1.4. CIENTIFICAR os representantes dessa decisão, nos
termos do art. 307, § 7º, do Regimento Interno.
1.5. À SEGEX para monitoramento.

Base legal: Artigo 3º, do Decreto 7.892/2013

2. Unânime.

Responsáveis: Elyzangela Soares Comerio (Secretária
Municipal de Administração)

3. Data da Sessão: 29/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Wagner Camata (Gerente de Tecnologia da Informação
e Comunicação)

4. Especiﬁcação do quórum:

3.1.2. Restrição indevida ao caráter competitivo do certame
Base legal: Artigo 3º, §1º, I, da Lei 8.666/93
Responsáveis: Elyzangela Soares Comério (Secretária
Municipal de Administração)
Wagner Camata (Gerente de Tecnologia da Informação
e Comunicação).”
1.2. EXTINGUIR o processo com julgamento de mérito,
na forma na forma do § 5º, do art. 307 e do inciso I, do
art. 310 do RITCEES, com o consequente arquivamento
dos autos.
1.3. DETERMINAR ao Prefeito Municipal de Marilândia, à
Secretária Municipal de Administração e ao Gerente de
Tecnologia da Informação e Comunicação que, em editais cujo objeto seja aquele previsto no Pregão Presencial 122/2017 ou similar, o atendimento aos seguintes

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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1193/2018 – SEGUNDA CÂMARA

www.tce.es.gov.br

Processo: 04388/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Iúna
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Responsável: WELITON VIRGILIO PEREIRA, GEDEAO NASCIMENTO MENDES, JOAO PAULO BRETZ RODRIGUES
Procurador: EPAMINONDAS ALVES FERREIRA JUNIOR
(OAB: 387560-SP)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE IÚNA – PREGÃO PRESENCIAL 29/2018 – CONHECER –
IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido
de provimento liminar proposta pela empresa Link Card
Administradora de Benefícios EIRELI, em face da Prefeitura Municipal de Iúna, relatando supostas incorreções
e impropriedades no Pregão Presencial 29/2018, objetivando Registro de Preços de combustíveis com serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos oﬁciais, locados e patrimoniais, além dos demais
equipamentos pertencentes ao Município de Iúna/ES,
envolvendo a implantação e operação de um sistema de
gestão de frota informatizado, via Internet, com a aquisição de combustíveis fornecidos pela Rede de Postos Credenciados através da tecnologia de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização da
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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Rede de Postos credenciados, conforme descrição contida no Termo de Referência”.
Em síntese, alega a representante que:
I. O edital, objeto desta ação, frustra o caráter competitivo da licitação, ao estabelecer em item 14.1.1, um valor estimado de taxa administrativa para a contratação
de -4,01%;
II. Tal estimativa não coincide com a prática de mercado
local, sendo esta, um pré-requisito exigido, sob pena de
sua inobservância gerar a ilegalidade do ato.
Em Decisão Monocrática nº 783/2018-5 (Evento nº 5),
foi determinada a notiﬁcação dos responsáveis, Sr. Weliton Virgílio Pereira (Prefeito Municipal de Iúna), Sr. Gedeão Nascimento Mendes Cascine Gomes (Pregoeiro), e
Sr. João Paulo Bretz Rodrigues (Secretário Municipal de
Gestão e Planejamento), para que apresentassem suas
justiﬁcativas no prazo de cinco dias.
Devidamente notiﬁcados (eventos nº 7-10), os representados manifestaram-se (evento nº 15) no prazo estipulado.
Ato contínuo, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – Secex Meios, elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 02553/2018-3,
opinando pela improcedência da representação com sua
consequente extinção e arquivamento.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
por meio do Parecer nº 3371/2018-8 do Procurador Luciano Vieira anuiu ao entendimento técnico.

186 Regimento Interno deste Tribunal “Aplicam-se às representações previstas nesta subseção, no que couber,
as normas relativas à denúncia”. Sendo assim, em análise aos autos e observando o disposto nos arts. 184 e
177 reconheço que estão presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade da Representação, e decido
pelo recebimento da presente ação.
Posto isto, passo a análise da cautelar.
No que tange às medidas cautelares, sua concessão, de
fato é possível, e encontra amparo legal no art. 1º., inciso XV da Lei Orgânica desta Corte, desde que, assim como dispõe o art. 124 do mesmo diploma legal, estejam
presentes o “fumus boni iuris e o periculum in mora”.
O representante do presente processo, requereu em caráter liminar que fosse determinado à Unidade Gestora
a suspensão do procedimento licitatório.
Em análise aos autos, constata-se que os responsáveis
informaram que a empresa Representante fora a ganhadora do processo licitatório, mas não anexou aos autos
nenhum documento que comprovasse o alegado.
Entretanto, ao acessar o site da Unidade Gestora, constato, conforme termo de homologação, quadro de vencedores e ata de realização, que a empresa não só fora
vencedora, como fora contratada com taxa de - 2,73%,
ou seja, taxa inferior àquele prevista no item 14.1.1, do
edital impugnado.

FUNDAMENTAÇÃO

Pelo exposto, nota-se que a liminar requerida nos autos
perdeu sua razão de ser, já que apesar da sessão designada não ter sido suspensa, a Representante foi a vencedora do certame, e ainda o foi com desconto, comprovando que os

Inicialmente, cumpre destacar que conforme aduz o Art.

Responsáveis, conforme alegado, observaram e respei-

É o relatório.

www.tce.es.gov.br

taram o item 14.2 do Edital, e estavam abertos a avaliações de preço de mercado.
Vejamos:
HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal de Iúna em conformidade com o disposto nas Leis nº 10.520/02, nº
8.666/93 e suas alterações e LC nº 123/06, e considerando que o certame licitatório atendeu aos trâmites legais, e principalmente as regras da legislação, HOMOLOGA, em todos os seus termos o procedimento do Pregão Presencial nº 029/2018. Vencedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP, lote 1, R$
1.605.623,24, com taxa de – 2,73%. Objeto: Registro de
Preços de combustíveis com serviço de gerenciamento
do abastecimento da frota de veículos oﬁciais, locados
e patrimoniais além dos demais equipamentos pertencentes ao Município de Iúna/ES, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado, via Internet, com a aquisição de combustíveis
fornecidos pela Rede de Postos Credenciados através da
tecnologia de cartão de pagamento magnético ou micro
processado e disponibilização da Rede de Postos Credenciados. (Iúna/ES, 29 de maio de 2018 Weliton Virgílio Pereira Prefeito Municipal Vanessa Leocádio Adami Secretária Municipal De Saúde).
Conforme já relatado, os responsáveis informaram que o
próprio edital impugnado, contém item explicitando que
o preço não é valor máximo, mas sim uma estimativa,
podendo haver reavaliações no mercado, já que a cláusula trouxe apenas um valor estimativo, não ﬁnal.
Como restou comprovado, a empresa Representante fora a única participante do processo licitatório, e fora a
vencedora do certame, sendo contratada com taxa de 2,73% de desconto, ou seja, valor divergente do consSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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tante em Cláusula impugnada, o que comprova que os
Responsáveis, conforme disposto no item 14.2 do edital,
inseriram um valor estimado, motivo pelo qual entendo
prejudicada a análise dos pressupostos da medida cautelar, uma vez que sendo a própria representante a vencedora do certame que impugnou, a representação perde seu objeto.
A Lei Orgânica desta Corte de Contas, dispõe em seu art.
95, inciso I, que: “uma vez não constatada a irregularidade e ilegalidade, a denúncia será submetida ao plenário
que decidirá pela improcedência”, assim também aduz o
Regimento Interno em seu art. 178. Inciso I.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
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. Conhecer a presente Representação tendo em vista da presença dos requisitos de admissibilidade, expressos nos incisos do artigo 177 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.2. Considerar prejudicada a análise dos pressupostos
cautelares, vez que a Representante é vencedora do certame em análise e adjudicatária do objeto;

mos dos arts. 95, inciso I, da LC n. 621/2012 c/c art. 178,
inciso I.
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

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-092/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05686/2017-3

4. Especiﬁcação do quórum:

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presi-

Exercício: 2016

dente), 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
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.3. Considerar Improcedente a Representação, nos terwww.tce.es.gov.br

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ESTEVAO SILVA MACHADO, LUCIANO DE PAIVA ALVES, VIVIANE DA ROCHA PECANHA
Procuradores: FLAVIO COUTINHO SAMPAIO (OAB: 9133ES), YAMATO AYUB ALVES (OAB:10663-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – EXERCÍCIO
DE 2016 – PARECER PREVIO APROVAÇÃO COM RESSALVAS:
LUCIANO DE PAIVA ALVES E PARECER PREVIO APROVAÇÃO:
VIVIANE DA ROCHA PEÇANHA SAMPAIO E ESTEVÃO SILVA
MACHADO – DETERMINAR - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de responsabilidade do senhor Luciano de Paiva Alves , Viviane da
Rocha Peçanha Sampaio e Estevão Silva Machado Prefeitos
à frente da Prefeitura Municipal de Itapemirim, no exercício de 2016.
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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A Prestação de Contas Anual foi encaminhada ao Tribunal de Contas, conforme disposições contidas na Instrução
Normativa TCEES nº 34/2015, recebida e homologada no
Cidades-Web, fora do prazo regimental, em 06/04/2017
e analisada pelo corpo técnico conforme Relatório Técnico 00017/2018-1 e Instrução Técnica Inicial 00034/2018-3,
sugerindo-se citação do responsável para esclarecer os indicativos de irregularidades a seguir listados:
Ausência de medidas legais para a instituição do fundo municipal de saúde como unidade gestora;
Ausência do Parecer emitido pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social da Saúde;
Remuneração de agentes políticos em desconformidade
ao mandamento legal.
Por meio da Decisão SEGEX 00058/2018-9 (evento 58), o
Secretário Geral de Controle Externo determinou a citação dos responsáveis concedendo-lhes o prazo de 30 dias
improrrogáveis para apresentar as razões de justiﬁcativas
e/ou esclarecimentos que entender necessário, em razão
dos achados da Instrução Técnica Inicial 00034/2018-3.
Devidamente citados Termo de Citação 00279/2018-6;
00280/2018-9 e 00281/2018-3 os senhores: Luciano de
Paiva Alves, Viviane da Rocha Peçanha Sampaio e Estevão
Silva Machado apresentaram tempestivamente defesa/justiﬁcativas conforme protocolos (06596/2018, 6868/2018 e
7539/2018).

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Itapemirim, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 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 Itapemirim, recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVA da prestação de contas anual do Sr.
Luciano de Paiva Alves, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016 (períodos: 01/01 a 16/05, 06/06 a 16/06 e
30/06 a 13/12/2016), na forma do art. 80, inciso II da Lei
Complementar 621/2012.
Em relação à Sra. Viviane da Rocha Peçanha Sampaio,
Prefeita Municipal entre 17/05 a 05/06/2016 e 17/06 a
29/06/2016 e ao Sr. Estevão Silva Machado, Prefeito Municipal entre 13/12 a 31/12/2016, considerando o 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
Itapemirim, recomendando a APROVAÇÃO da prestação
de contas anual, na forma do art. 80, inciso I da Lei Complementar 621/2012.
Sugere-se, ainda, determinar ao Poder Executivo que adote medidas administrativas necessárias e suﬁcientes para o
cumprimento das determinações contidas na LC 141/2012.
(Item 2.1.2)

Em seguida, após análise das justiﬁcativas, a competente
Área Técnica elaborou a instrução Técnica Conclusiva - ITC
2681/2018-8 onde opinou que as contas fossem julgadas
Regular com Ressalva bem como pela expedição de determinação:

O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer Ministerial nº 3151/2018-5 acolheu a proposição contida na Instrução Técnica Conclusiva ITC 2681/2018-8 e pugnou pela emissão de parecer prévio de Aprovação com ressalvas das Contas do Executivo Municipal.

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Após, conforme regular distribuição, vieram os autos a eswww.tce.es.gov.br

te Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto.
FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de contas de governo e conforme determina a Constituição Federal, em seu artigo 71, I, as contas
de governo são submetidas Tribunal de Contas do Estado
apreciação e emissão do Parecer Prévio.
Pode-se aﬁrmar que contas de governo são aquelas prestadas pelo chefe do Poder Executivo, compreendendo um
conjunto de demonstrativos, documentos e informações
de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial
e operacional que permita a avaliação da gestão política do
responsável. Expressa os resultados da atuação governamental, submetidos ao TCE-ES para apreciação e emissão
de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado
a efeito pelo respectivo Poder Legislativo, a quem compete
o julgamento em deﬁnitivo dessa espécie de contas. (Manual de Início de Mandato, TCEES 2016).
A priori, insta ressaltar que a gestão municipal de Itapemirim no exercício de 2016 ﬁcou sob responsabilidade de 3
gestores: Luciano de Paiva Alves (01/01 a 16/05 – 06/06
a 16/06 - 30/06 a 13/12/2016), Viviane da Rocha Peçanha
Sampaio (17/05 a 05/06/2016 ) e Estevão Silva Machado
(13/12 a 31/12/2016).
Baseado nas informações retiradas da ITC 2681/2018-8,
pode-se veriﬁcar que a gestão cumpriu com todos os limites legais e constitucionais, vejamos:
Dos levantamentos efetuados, restou constatado que o
município em análise obteve, a título de Receita Corrente Líquida – RCL, no exercício de 2016, o montante de R$
301.487.455,24
O Poder Executivo realizou despesa com pessoal no montante de R$ 158.112.256,59, resultando, desta forma, nuSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ma aplicação de 52,44% em relação à receita corrente líquida apurada para o exercício, estando, portanto, acima
do limite prudencial de 51,30% e abaixo do limite legal de
54%.

ações e serviços públicos de saúde aplicou um percentual
efetivamente de 20,62% cumprindo assim, o limite mínimo
a ser aplicado na saúde de 15%.

Os gastos com pessoal consolidados com o Poder Legislativo foram da ordem de R$ 164.362.498,57, ou seja, 54,52%
em relação à receita líquida, estando, portanto, abaixo do
limite prudencial de 57% e legal de 60%.

A Lei Municipal 784, de 02 de outubro de 2008, ﬁxou, em
seu artigo 1º e 2º, o subsídio mensal do Prefeito e Vice-Prefeito em R$ 8.500,00 e R$ 3.000,00, respectivamente, em
conformidade com o mandamento legal.

A Dívida Consolidada Líquida não extrapolou o limite de
120% da Receita Corrente Líquida.

Repasse de Recurso ao Legislativo

Não houve contratação de Operações de Credito.
Não houve previsão de renúncia de receitas de competência arrecadatória do Município.
Não foram identiﬁcadas evidências do descumprimento
dos arts. 42 e 55 da LRF (Inscrição de restos a pagar em ﬁnal de mandato (ART. 42 DA LRF)
Não foram identiﬁcadas evidências do descumprimento do
art. 21 da LRF. (Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder nos últimos 180 dias de seu mandato)
Remuneração dos Proﬁssionais do Magistério:
Da cota-parte recebida do FUNDEB foram aplicados
125,78% na remuneração do magistério da educação básica, cumprindo assim o percentual mínimo de 60,00% previsto na Constituição da República.
Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:
Na manutenção e desenvolvimento do ensino foi efetivamente aplicado o percentual 29,54% cumprindo assim o
percentual mínimo a ser aplicado de 25% previsto na Constituição da República.

Remuneração de Agentes Políticos

O repasse para o Poder Legislativo Municipal, a título de
duodécimo, foi no valor de R$ 9.13.838,76, em conformidade com o limite constitucional de 7%, conforme o Inciso
I, art 29ª da constituição da República.
Assim, fundamento meu voto com informações retiradas
das análises técnicas relatadas nos autos, no intuito de auxiliar o Poder Legislativo Municipal no julgamento das contas do Município de Vila Valério, relativas ao exercício de
2015.
DAS IRREGULARIDADES
Quanto aos apontamentos da área técnica, adoto como
minhas, as razões lançadas na ITC 2681/2018-8, pelos seus
próprios fundamentos de fato e direito e a transcrevo, parcialmente:
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Termo de Citação 279/2018-6 - Responsável: LUCIANO
DE PAIVA ALVES
2.1.1 Ausência de medidas legais para a instituição do fundo municipal de saúde como unidade gestora (Item 6.1 RT
17/2018)

Aplicação em Saúde:

Base Legal: Art. 14 da Lei Complementar Federal 141/2012.

O total das despesas próprias com saúde, aplicado em

Conforme relatado pelo RT 17/2018:
www.tce.es.gov.br

Observou-se dos demonstrativos consolidados do município, encaminhados nesta prestação de contas, bem como
dos dados encaminhados por meio das prestações de contas bimestrais, junto ao sistema CidadES, que o município
não possui fundo municipal de saúde instituído, o que contraria disposições da Lei Complementar Federal 141/12.
Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido em
funcionamento pela administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constituir-se-á
em unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados diretamente às unidades vinculadas ao
Ministério da Saúde.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS: Conforme a Defesa/Justiﬁcativa 511/2018-6:
Esclarecemos para os devidos ﬁns que o Município de Itapemirim possuiu CNPJ próprio do Fundo Municipal de Saúde inscrito sob o n°10.491.557/0001-81, criado através da
Lei Municipal 1147/1991 e possuiu as contas bancárias
obrigatórias para a gestão dos recursos da Saúde, registradas apropriadamente neste CNPJ.
Quanto a não criação do Fundo de saúde como unidade
gestora, para envio de PCA e PCM referente ao CidadES de
forma separada e com independência orçamentária, patrimonial e ﬁnanceira, informamos que o Gestor, buscando na melhor de suas intenções a economicidade, eﬁcácia,
eﬁciência, conveniência e oportunidade, optou por manter
a estrutura contábil e administrativa do Fundo de Saúde
na mesma unidade gestora da Prefeitura, desta forma, não
onerando a folha de pagamento e ganhando eﬁciência nas
prestações de contas.
É notório e de amplo conhecimento a devastadora crise
econômica que estamos vivenciando no país e em espeSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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cial no Estado do Espírito Santo, forçando a queda contínua
da receita sendo que as despesas para a manutenção da
máquina pública só aumentam. A criação de uma Unidade Gestora em um município de pequeno porte como Itapemirim, está na contramão dos princípios que norteiam a
administração pública.

Unidade Gestora: 035E0500001 - Fundo Municipal de Saúde na Esfera Administrativa Itapemirim, conﬁrmando-se
as alegações da defesa. Veriﬁcou-se que a UG foi ativada
no sistema CidadES apenas em 09/01/2018. Sendo assim,
considera-se passível de ressalva este indicativo de irregularidade.

Contudo, apesar de não possuiu o Fundo Municipal de Saúde como unidade gestora, o sistema informatizado gerencia a aplicação dos recursos em saúde de forma estruturada e apura informações por unidade orçamentária. Quanto
a gestão ﬁnanceira, todas as contas bancárias que possuam recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde estão vinculadas ao CNPJ do Fundo de Saúde de Itapemirim, ou seja, todas as informações estão transparentes e
ﬁdedignas da gestão patrimonial, orçamentária e ﬁnanceira do referido Fundo de Saúde.

2.1.2 Ausência do Parecer emitido pelo Conselho de
Acompanhamento e Controle Social da Saúde (Item 8.4 RT
17/2018)

Informamos que na elaboração da Lei Orçamentária Anual válida para o exercício de 2018 e na elaboração do Plano Plurianual 2018-2021, foi incluso o Fundo Municipal de
Saúde como unidade gestora conforme pode-se constatar
no sistema Cidades, atendendo, portanto, a determinação
legal e orientação desta respeitada Corte de Contas.
Ressaltamos que no decorrer do exercício de 2016 a execução orçamentária dos recursos da saúde, bem como a
aplicação do Mínimo Constitucional não foi afetada, conforme consta no próprio RT em questão, trata-se sim, de
mera formalidade para separação física do Fundo de Saúde e criação de Unidade Gestora.
Ante o exposto, solicitamos o afastamento da irregularidade apontada. [Sic]
ANÁLISE TÉCNICA: Diante dos esclarecimentos da defesa
e, em consulta ao Sistema CidadES, relativamente ao exercício 2018, constata-se a remessa de dados referentes a

Base Legal: Lei Complementar 141/2012 e Instrução Normativa TC 34/2015.
Conforme relatado pelo RT 17/2018:
Avaliou-se o documento que foi encaminhado como parecer do Conselho Municipal de Saúde, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício em análise, e constatou-se que não houve aprovação/rejeição das contas da
saúde relativamente ao exercício 2016, tendo em vista que
“os processos não tinham chegado até a Secretaria de Saúde, faltando os meses de novembro e dezembro”, conforme se extraí do arquivo 01_PCFSAU_56.pdf.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS: Conforme a Defesa/Justiﬁcativa 511/2018-6:
Objetivando o afastamento desta irregularidade, encaminhamos os documentos emitidos pelo Conselho Municipal
de Saúde.
Aproveitamos a oportunidade para solicitar que a obrigatoriedade envio seja retirada do Gestor e do Contabilista,
pois o Conselho Municipal é independente e deliberativo
quanto a sua existência e atuação, nos causa estranheza,
que esta Respeitada Corte de Contas obrigue o gestor e o
contabilista o encaminhamento de um documento emitido por terceiros.
www.tce.es.gov.br

ANÁLISE TÉCNICA: Não foram localizados nos autos os documentos emitidos pelo Conselho Municipal de Saúde que
a defesa alegou ter encaminhado.
Quanto à obrigatoriedade de envio pelo Gestor, observa-se que o documento foi encaminhado (arquivo 01_PCFSAU_56.pdf), no entanto, conforme relatado no mesmo,
‘não houve aprovação/rejeição das contas da saúde relativamente ao exercício 2016, tendo em vista que “os processos não tinham chegado até a Secretaria de Saúde, faltando os meses de novembro e dezembro”.’
De acordo com o Art. 36, § 1º da LC 141/2012:
§ 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. (negritei e grifei)
Veriﬁca-se, portanto, a responsabilidade do município em
disponibilizar em tempo hábil as informações necessárias
à emissão do parecer conclusivo sobre o cumprimento ou
não das normas estatuídas na Lei Complementar 141/2012
pelo Conselho de Saúde.
Ressalte-se que o Sr. Luciano de Paiva Alves foi o responsável também pelo encaminhamento da Prestação de Contas
Anual do exercício 2016.
Diante do exposto, ﬁca mantido este indicativo de irregularidade.
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Sugere-se, ainda, determinar ao Poder Executivo que adote medidas administrativas necessárias e suﬁcientes para o
cumprimento das determinações contidas na LC 141/2012.
2.1.3 Remuneração de agentes políticos em desconformidade ao mandamento legal (Item 13 RT 17/2018)
Base Legal: Lei Municipal nº 2642/2012; arts. 37, incisos X
e XI, 29, inciso V, e 39, § 4º da Constituição da República.
Conforme relatado pelo RT 17/2018:
A Lei Municipal 2.642/2012 ﬁxou os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, para a legislatura 2013/2016, em R$
15.000,00 e R$ 7.800,00, respectivamente.
Da análise das ﬁchas ﬁnanceiras do Prefeito e do Vice-Prefeito referentes ao exercício de 2016, veriﬁca-se que o Prefeito percebeu R$ 18.581,38 mensais a título de vencimentos, enquanto que o Vice-Prefeito percebeu R$ 9.662,32
mensais. Salienta-se que não foram identiﬁcadas leis que
concederam revisão/reajuste nos subsídios deﬁnidos pela
Lei 2.642/2012.

caminhado as cópias dos decretos os quais menciona,
em consulta ao site da Prefeitura de Itapemirim, foi possível ter acesso aos Decretos 7.385/2014, 8.516/2015 e
8.785/2016 conﬁrmando os percentuais e valores, conforme se reproduz:
DECRETO N° 7.385/2014
DISPÕE SOBRE REVISÃO SALARIAL PARA OS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Itapemirim, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei
Orgânica do Município e com fulcro na Lei Complementar
nº 092, de 09 de dezembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º - Proceder à Revisão Salarial dos servidores da Administração Pública Municipal Direta, no percentual de
5,58%, correspondente a variação do índice INPC-IBGE do
período de 01/11/2012 a 31/10/2013.

Itapemirim, ES, 16 de janeiro de 2014.
LUCIANO DE PAIVA ALVES
Prefeito Municipal
Publicado 20/1/2014
(...)
DECRETO N° 8.516/2015
DISPÕE SOBRE REVISÃO SALARIAL PARA OS SERVIDORES
DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DIRETA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe confere a
Lei Orgânica do Município, tendo em vista o que consta do
processo administrativo protocolizado sob o nº 232/2015,
de 06/01/15, e com fulcro na Lei Complementar nº 092, de
09 de dezembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º - Proceder à Revisão Salarial dos servidores da Administração Pública Municipal Direta, no percentual de
6,334%, correspondente a variação do índice INPC-IBGE do
período de 01/11/2013 a 31/10/2014.

Diante do exposto, constata-se que as despesas com a remuneração desses Agentes Políticos, durante o exercício
2016, não estão em conformidade com o mandamento legal.

Art. 2º - O percentual deﬁnido no artigo 1º será aplicado às
tabelas de vencimentos dos servidores da Administração
Pública Municipal Direta, do quadro de pessoal Civil e do
Magistério, a saber:

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS: Conforme a Defesa/Justiﬁcativa 511/2018-6:

I – Efetivos e Estáveis - os pertencentes ao quadro de pessoal ﬁxo;

Art. 2º - O percentual deﬁnido no artigo 1º será aplicado às
tabelas de vencimentos dos servidores da Administração
Pública Municipal Direta, do quadro de pessoal Civil e do
Magistério, a saber:

Acontece Senhores Conselheiros, que a com precisão pelo técnico responsável pela questão, refere-se única e exclusivamente a Constituição Federal, Art. 37, Lei e Decretos em anexo.

II – Ocupantes de Empregos Públicos - os que prestam serviços nos programas federais na área da saúde;

I – Efetivos e Estáveis - os pertencentes ao quadro de pessoal ﬁxo;

III – Investidos em cargos em Comissão; e

II – Ocupantes de Empregos Públicos - os que prestam serviços nos programas federais na área da saúde;

Vejamos:
Quasdro 1
ANÁLISE TÉCNICA: Não obstante a defesa não tenha en-

IV – Proﬁssionais do Magistério.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, com efeitos administrativos e ﬁnanceiros retroagidos a 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.
www.tce.es.gov.br

III – Investidos em cargos em Comissão; e
IV – Proﬁssionais do Magistério.
Art. 3º - Aplica-se, ainda, o percentual deﬁnido no artigo 1º
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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para ﬁns de revisão dos subsídios do Prefeito, Vice- Prefeita
e Secretários Municipais.

viços nos programas federais na área da saúde;

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor nesta data, com efeitos ﬁnanceiros retroagidos a 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

IV – proﬁssionais do magistério.

Itapemirim - ES, 09 de Janeiro de 2015
LUCIANO DE PAIVA ALVES

III – investidos em cargos em comissão; e
Art. 3º Aplica-se, ainda, o percentual deﬁnido no artigo 1º
para ﬁns de revisão dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeita
e Secretários Municipais.

(...)

Art. 4º Este Decreto entra em vigor nesta data, com efeitos
ﬁnanceiros retroagidos a 1º de janeiro de 2016, revogadas
as disposições em contrário.

DECRETO N° 9.785/2016

Itapemirim/ES, 18 de janeiro de 2016.

DISPÕE SOBRE REVISÃO SALARIAL PARA OS SERVIDORES
DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DIRETA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUCIANO DE PAIVA ALVES

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe confere a
Lei Orgânica do Município, tendo em vista o que consta do
processo administrativo protocolizado sob o nº 318/2016,
de 05/01/16, e com fulcro na Lei Complementar nº 092, de
09 de dezembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Proceder à Revisão Salarial dos servidores da Administração Pública Municipal Direta, no percentual de
10,34%, correspondente a variação do índice INPC-IBGE do
período de 01/11/2014 a 31/10/2015.
Art. 2º O percentual deﬁnido no artigo 1º será aplicado às
tabelas de vencimentos dos servidores da Administração
Pública Municipal Direta, do quadro de pessoal Civil e do
Magistério, a saber:

Prefeito Municipal
Itapemirim Diário Oﬁcial - Sexta-Feira, 22 de janeiro de
2016 - Edição 1839
Veriﬁcou-se que a Lei Complementar 92/2010 autoriza o
uso do decreto para realizar a revisão geral anual, a partir
de 2011, utilizando-se como índice o INPC/IBGE:
(Figura)
Dessa forma, considera-se afastado este indicativo de irregularidade.
2.2 Termo de Citação 280/2018-9 - Responsável: Viviane da
Rocha Peçanha
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PARA OS ITENS 2.2.1 E
2.2.2 (a seguir): Conforme a Defesa/Justiﬁcativa 552/20185:
DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA REQUERENTE

I – efetivos e estáveis - os pertencentes ao quadro de pessoal ﬁxo;

No intuito de esclarecer os fatos apurados pela equipe técnica deste Egrégio TCEES, passa-se a dissecar os temas em
debate, que, em breve síntese, assim se resumem:

II – ocupantes de empregos públicos - os que prestam ser-

Inicialmente compete expender que a ora requerente aswww.tce.es.gov.br

sumiu o cargo de Prefeita do Município de Itapemirim no
ﬁnal do mês de abril de 2015 a início de setembro de 2015.
A assunção do cargo se deu em situação de emergência,
em razão do afastamento do então Prefeito, Luciano de
Paiva Aves, afastado do cargo por decisão judicial por cinco vezes.
Como forma de intimidar e diﬁcultar os trabalhos da requerente frente ao Executivo Municipal, todas as vezes
que o Prefeito Luciano era afastado, seus ﬁéis asseclas promoviam uma verdadeira bandalheira, chegando-se ao extremo de trancar as portas dos gabinetes e desaparecer
com as chaves; Alteraram as senhas de alguns computadores e, em outros, deletaram os arquivos e programas de vários deles; Extraviaram, propositalmente, muitos processos
e documentos da administração.
Além disso, tiveram a insensatez de, adrede, truncar aplicativos de computadores para impedir que se realizasse
operações na área de informática, que ﬁcou em pane por
vários dias.
De se pontuar, também, que os setores e secretarias da administração municipal estavam todos desorganizados em
razão do “entra e sai” de funcionários comissionados. Tudo
estava sem controle!
Foi neste deplorável cenário que a requerente foi obrigada
a assumir o executivo municipal, sendo fácil se inferir que,
em meio a tantos contratempos, não teve, a requerente,
tempo hábil para organizar uma equipe que fosse capaz de
sanar todas os desacertos perpetrados pela administração
do Prefeito afastado Luciano de Paiva Alves.
Daí, pode-se concluir que não houve tempo hábil, nem disponibilidade, para sanar todos os problemas e irregularidades encontradas nos diversos setores do município. Veja-se que foi por motivos alheios à vontade da requerente
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2018

309

ATOS DA 2a CÂMARA

que não foi possível que ela pudesse promover uma organização completa para colocar tudo em ordem. Infelizmente a requerente não encontrou um ambiente propício para
realizar um governo tranquilo, todavia, fez tudo o que estava ao seu alcance para que a máquina administrativa não
parasse de funcionar.
A conclusão que se pode tirar de tudo que consta dos autos é que, na verdade, os atos perpetrados pela equipe do
Prefeito Luciano - diga-se de seus asseclas subservientes restou para a administração da requerente apenas dissabores, diﬁculdades, infelicidades, o que, por conseguinte,
a impediu de realizar uma administração tranquila e eﬁciente. [Sic]
2.2.1 Ausência de medidas legais para a instituição do fundo municipal de saúde como unidade gestora (Item 6.1 RT
17/2018)
Base Legal: Art. 14 da Lei Complementar Federal 141/2012.
Conforme relatado pelo RT 17/2018:
Observou-se dos demonstrativos consolidados do município, encaminhados nesta prestação de contas, bem como
dos dados encaminhados por meio das prestações de contas bimestrais, junto ao sistema CidadES, que o município
não possui fundo municipal de saúde instituído, o que contraria disposições da Lei Complementar Federal 141/12.
Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido em
funcionamento pela administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constituir-se-á
em unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados diretamente às unidades vinculadas ao
Ministério da Saúde.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS: Conforme a Defesa/Justi-

ﬁcativa 552/2018-5 acima transcrita.
ANÁLISE TÉCNICA: Não obstante a citada tenha assumido a Prefeitura de Itapemirim nos períodos de 17/05 a
05/06/2016 (20 dias) e 17/06 a 29/06/2016 (13 dias), em
consulta ao Sistema CidadES, relativamente ao exercício
2018, constata-se a remessa de dados referentes a Unidade Gestora: 035E0500001 - Fundo Municipal de Saúde na
Esfera Administrativa Itapemirim.
Dessa forma, sugere-se acatar as justiﬁcativas da defesa.
2.2.2 Remuneração de agentes políticos em desconformidade ao mandamento legal (Item 13 RT 17/2018)
Base Legal: Lei Municipal nº 2642/2012; arts. 37, incisos X
e XI, 29, inciso V, e 39, § 4º da Constituição da República.
Conforme relatado pelo RT 17/2018:
A Lei Municipal 2.642/2012 ﬁxou os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, para a legislatura 2013/2016, em R$
15.000,00 e R$ 7.800,00, respectivamente.
Da análise das ﬁchas ﬁnanceiras do Prefeito e do Vice-Prefeito referentes ao exercício de 2016, veriﬁca-se que o Prefeito percebeu R$ 18.581,38 mensais a título de vencimentos, enquanto que o Vice-Prefeito percebeu R$ 9.662,32
mensais. Salienta-se que não foram identiﬁcadas leis que
concederam revisão/reajuste nos subsídios deﬁnidos pela
Lei 2.642/2012.
Diante do exposto, constata-se que as despesas com a remuneração desses Agentes Políticos, durante o exercício
2016, não estão em conformidade com o mandamento legal.
ANÁLISE TÉCNICA: Embora, observa-se que a citada, assumiu a Prefeitura de Itapemirim nos períodos de 17/05
a 05/06/2016 (20 dias) e 17/06 a 29/06/2016 (13 dias),
em consulta ao site da Prefeitura de Itapemirim, foi poswww.tce.es.gov.br

sível consultar os Decretos 7.385/2014, 8.516/2015 e
8.785/2016 conﬁrmando os percentuais e valores conforme tabela baixo:
Quadro 2
Veriﬁcou-se que a Lei Complementar 92/2010 autoriza o
uso do decreto para realizar a revisão geral anual, a partir
de 2011, utilizando-se como índice o INPC/IBGE:
(Figura)
Dessa forma, considera-se afastado este indicativo de irregularidade.
2.3 Termo de Citação 281/2018-3 - Responsável: Estevão
Silva Machado
2.3.1 Ausência de medidas legais para a instituição do fundo municipal de saúde como unidade gestora (Item 6.1 RT
17/2018)
Base Legal: Art. 14 da Lei Complementar Federal 141/2012.
Conforme relatado pelo RT 17/2018:
Observou-se dos demonstrativos consolidados do município, encaminhados nesta prestação de contas, bem como
dos dados encaminhados por meio das prestações de contas bimestrais, junto ao sistema CidadES, que o município
não possui fundo municipal de saúde instituído, o que contraria disposições da Lei Complementar Federal 141/12.
Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido em
funcionamento pela administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constituir-se-á
em unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados diretamente às unidades vinculadas ao
Ministério da Saúde.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS: Conforme a Defesa/JustiSegunda-feira, 3 de dezembro de 2018
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ﬁcativa 656/2018-6:
Gostaríamos de ressaltar que assumimos a Prefeitura Municipal de Itapemirim, mediante afastamento do Sr. Luciano de Paiva Alves e sua Vice, Viviane da Rocha Peçanha
Sampaio, que tiveram a candidatura cassada no dia 28 de
novembro de 2016 e com o recurso negado pelo TER-ES,
fomos empossados no dia 13 de dezembro de 2016, conforme noticiado nos meios de comunicação a seguir:
Foram 17 (dezessete) dias de muitos desaﬁos e o mais importante, de não deixar que o município parasse, aﬁnal vivia um período de incerteza, com a troca constante do comando da Prefeitura Municipal. O Sr. Luciano de Paiva Alves ﬁcou exatos 312 (trezentos e doze dias) no cargo em
2016 e a sua vice-prefeita a Sra. Viviane da Rocha Peçanha
Sampaio, 31 (trinta e um).
Se analisarmos a complexidade dos fatos, vemos que os
dois gestores que me antecederam na Prefeitura, uma vez
que alternaram entre cargo majoritário e vice-prefeito, tiveram mais tempo hábil de cumprir as exigências da Lei, do
que nós que assumimos em tão pouco dias.
É salutar ressaltar que o Prefeito Luciano de Paiva Alves em
2015 já tinha sido notiﬁcado, quanto a esta exigência, enquanto que em nossa gestão tivemos que enfrentar um
período chuvoso, que desabrigou várias famílias e inclusive queda de uma ponte em um importante acesso a cidade de Itapemirim.
Não bastasse estas diﬁculdades foi o período de recesso da
Câmara Municipal e ﬁndando o ano de 2016, praticamente
nas festividades do Natal e Ano Novo.
O Prefeito em exercício de 2016, no período de 13/12/2016
a 31/12/2016 esclarece para os devidos ﬁns que o item onde fora citado por parte deste Egrégio Tribunal de Contas,
que os indicativos de irregularidade apontada, foi devida-

mente evidenciado e justiﬁcado, uma vez que não teria
tempo hábil para cumprir o que determina a Lei Complementar Federal 141/2016 no seu art. 14.

prestação de contas anual da Sra. Viviane da Rocha Peça-

ANÁLISE TÉCNICA: Não obstante o citado tenha assumido
o cargo de Prefeito por apenas 19 dias (13 a 31/12/2016)
em consulta ao Sistema CidadES, relativamente ao exercício 2018, constata-se a remessa de dados referentes a Unidade Gestora: 035E0500001 - Fundo Municipal de Saúde
na Esfera Administrativa Itapemirim. Sendo assim, sugere-se acatar as justiﬁcativas da defesa.

feito Municipal entre 13/12 a 31/12/2016 na forma do na

Observa-se a clareza e completude a análise elaborada pela área técnica registrada na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 2681/2018-8, o que me deixa conformável em acompanhar posicionamento ali exarado.

Dar ciência aos interessados;

Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que
submeto à consideração.

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

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),

Conselheiro Relator

Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.

1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Recomendar ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO
COM RESSALVA da prestação de contas anual do Sr. Luciano de Paiva Alves, Prefeito Municipal durante o exercício
de 2016 (períodos: 01/01 a 16/05, 06/06 a 16/06 e 30/06
a 13/12/2016), na forma do art. 80, inciso II da Lei Complementar 621/2012.

nha Sampaio, Prefeita Municipal entre 17/05 a 05/06/2016
e 17/06 a 29/06/2016 e ao Sr. Estevão Silva Machado, Preforma do art. 80, inciso I da Lei Complementar 621/2012.
1.3 Determinar ao Poder Executivo Municipal que adote
medidas administrativas necessárias e suﬁcientes para o
cumprimento das determinações contidas na LC 141/2012.
(Item 2.1.2 da ITC 2681/2018-8)

1.5 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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

1.2 Recomendar ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO da
www.tce.es.gov.br
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