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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

621 de 8 de março de 2012, e por solicitação do Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, RESOLVE:

PORTARIA 481-P, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

exonerar ÊNI FIRMINA PEREIRA SILVA, matrícula
203.719, do cargo em comissão de chefe de gabinete de
conselheiro, a partir de 4/12/2018.

PRESIDÊNCIA
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.

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,

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

RESOLVE:
exonerar TEREZA CRISTINA GOBBI SFALCIN GERLIN, matrícula 016.975, do cargo em comissão de assessor de
controle externo, a contar de 4/12/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 482-P, DE 30 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, e por solicitação do Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo,

PORTARIA 486-P, DE 30 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, e por solicitação do Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo,
RESOLVE:
nomear ÊNI FIRMINA PEREIRA SILVA, para exercer o cargo em comissão de assessor de nível superior de gabinete, a contar de 4/12/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

RESOLVE:
exonerar LYSLIE BAPTISTA DA CUNHA, matrícula
200.409, do cargo em comissão de assessor de nível superior de gabinete, a contar de 4/12/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 487-P, DE 30 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,

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

PORTARIA 484-P, DE 30 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
www.tce.es.gov.br

RESOLVE:
nomear LYSLIE BAPTISTA DA CUNHA, para exercer o cargo em comissão de assessor de controle externo, a partir de 4/12/2018.
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2018
PROCESSO TC - 3291/2018-2
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico nº 034/2018, 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 nº 034/2018
para contratação de empresa especializada para realizar
a manutenção corretiva e preventiva dos transformadores de alimentação do TCEES, conforme laudo técnico
(Anexo I), incluindo fornecimento do óleo mineral isolante, a ﬁm de manter bom funcionamento da subestação elétrica, minimizando riscos e evitando a paralização de distribuição de energia elétrica dos TCEES, que
teve como vencedora a Lima Soluções Energéticas Ltda
EPP, Pessoa Jurídica de Direto Privado, inscrita no CNPJ
sob o n° 05.995.632/0001-56, com sede na Rua Paracatu, n° 1163, Sala 1101 – Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, Cep: 30180-091, no valor total de R$ 34.336,07
(trinta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e sete centavos).
Vitória, 03 de dezembro de 2018
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 4 de dezembro de 2018

3

LICITAÇÕES

Licitações

LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 40/2018
PROC. TC 7992/2018

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

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº
123/2006 e Lei Complementar Estadual nº 618/2012, visando à contratação exclusiva de microempresa ou empresa
de pequeno porte especializada na prestação de serviços de lavagem, conservação e limpeza de veículos, por demanda, para atender a frota de veículos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE-ES, nos termos das especiﬁcações contidas no anexo I (Termo de Referência) deste Edital. O procedimento licitatório será realizado no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 14/12/2018.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 14/12/2018.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Publicações seguintes serão feitas no Diário Eletrônico do TCEES.
Vitória, 03 de dezembro de 2018.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro Oficial – TCEES

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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Atos do Plenário

da Constituição Estadual do Espirito Santo, em harmonia
aos artigos 70 e 71 da Constituição Federal.

Outras Decisões - Plenário

É de competência desta Corte de Contas, dentre as demais, a ﬁscalização das disposições contidas no art. 59
da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal - LRF). Ressalta-se que o não
cumprimento das regras instituídas na Lei de Responsabilidade Fiscal sujeita o ente da Federação a restrições
previstas no artigo 23, § 3º, da LRF: a) impedimento da
entidade para o recebimento de transferências voluntárias; b) proibição de contratação de operações de crédito, exceto as que visem à redução das despesas com pessoal; c) proibição de obtenção de garantias para a sua
contratação.

PLENÁRIO

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 da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 03051/2018-2
Processo: 07999/2018-1
Classiﬁcação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2018
UG: TRIBUNAL DE JUSTICA - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2° QUADRIMESTRE DE
2018) – JURISDICIONADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO – ALERTAR –ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Tratam os presentes autos da ﬁscalização do Relatório
de Gestão Fiscal – RGF do Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo relativo ao 2º quadrimestre do exercício de 2018, sob a responsabilidade do Desembargador:
Dr. Sergio Luiz Teixeira Gama.
A Atividade do Controle Externo ocorre pela ação do Tribunal de Contas Estadual, em auxílio a Assembleia Legislativa Estadual, conforme dispões os artigos 70 e 71

www.tce.es.gov.br

Cabe ao Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental, conforme alínea “a” do inciso VII do
§ 4º do art. 47-A do Regimento Interno do TCEES, executar as atividades operacionais de acompanhamento
e ﬁscalização da gestão ﬁscal dos Poderes e órgãos da
administração pública estadual. Este, emitiu o Relatório Técnico 00432/2018-5 , que foi elaborado observando a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei
4.320/1964, a LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Demonstrativos Fiscais – 8ª edição, a Instrução Normativa (IN) TC
41/2017 do TCEES, a Nota Técnica Segex/TCEES 1/2018,
além de outras normas e jurisprudências pertinentes
desta Corte de Contas.
Em seguida, a mesma área técnica, elaborou a Manifestação Técnica 01164/2018-9, por meio da qual sugeriu a
emissão de Parecer de Alerta ao Tribunal de Justiça do
Estado do Espirito Santo, tendo em vista que a despesa
total com pessoal publicada pelo Ente supracitado ter siTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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do superior a 90% do limite legal, isto é atingiu o percentual de 5,47% sobre a RCL ajustada, mesmo percentual
apurado pelo TCEES, sendo inferior ao limite prudencial
(5,70%), contudo, superior ao limite de alerta (5,40%),
todos estabelecidos na LRF:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, e tendo em vista que o Poder Judiciário
se enquadra na situação mencionada no inciso II do § 1º
do art. 59 da LRF, remetemos ao Relator a presente instrução com a seguinte proposta:
Alertar o Poder Judiciário em razão do limite de despesa com pessoal ter sido superior a 90% do limite legal,
conforme determina o inciso II do § 1º do art. 59 da LRF.
Encaminhar cópia do Relatório Técnico (RT) 432/2018 ao
gestor e ao responsável pelo Controle Interno do Tribunal de Justiça para que conheçam o teor desta análise.
Finalmente, ressalta-se a necessidade, por parte deste
Tribunal, de retornar os presentes autos à unidade técnica responsável pela análise da Prestação de Contas
do Poder Judiciário Estadual, para ser apensado, futuramente, aos autos da Prestação de Contas, em atendimento ao art. 277, § 1º, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
A área técnica responsável, registrou que informações
apresentadas no Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativas ao exercício de 2018, ainda não foram objeto de ﬁscalização por parte desta Corte de Contas, podendo, portanto, serem ajustadas por ocasião da aplicação dos procedimentos investigatórios e da análise “in loco”, e com
isso, a ﬁdedignidade das informações encaminhadas pelo jurisdicionado, que porventura ainda não tenham sido objeto de ﬁscalização por parte deste Tribunal, é de

inteira responsabilidade do gestor. Ressaltou, ainda, que
os valores apresentados nos respectivos Demonstrativos
que integram o Relatório de Gestão Fiscal foram calculados e conferidos pela área técnica com base exclusivamente nos registros constantes do Sigefes, conforme registrado no Relatório Técnico 000432/2018-5
É o relatório
FUNDAMENTAÇÃO
O art. 169 da Constituição Federal determina que a despesa com pessoal dos entes da federação não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
Conforme determina o inciso II do § 1º do art. 59 da Lei
Complementar 101/2000, cabe aos Tribunais de Contas
a emissão de alerta quando o montante da despesa total
com pessoal ultrapassar a 90% (noventa por cento) do limite estabelecido no artigo 20 do mesmo diploma legal.
Por sua vez, o art. 20 da LRF realiza a repartição do limite global ﬁxado no artigo 19, determinando percentuais
em nível de Poder ou órgão, estabelecendo, para o Poder Judiciário Estadual, com fundamento no inciso II, alínea “b”, o Limite Máximo da despesa total com pessoal
em 6% da RCL.
O Demonstrativo da Despesa com Pessoal permite veriﬁcar o cumprimento do limite da despesa com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida (RCL), considerando
o período dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, conforme o caput do art. 169 da CF/1988 e os
seguintes dispositivos da LRF: inciso IV e § 3º do art. 2º;
§§ 1º, 2º e caput do art. 18; inciso II do art. 19; e art. 20.
Visa, ainda, dar transparência à despesa com pessoal de
cada um dos Poderes e órgãos com autonomia administrativa, orçamentária e ﬁnanceira conferida na forma da
www.tce.es.gov.br

Constituição Federal, notadamente quanto à adequação
aos limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal.
É de competência do Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental, do Tribunal de Contas do
Estado do Espirito Santo, executar as atividades operacionais de acompanhamento e ﬁscalização da gestão ﬁscal dos Poderes e órgãos da administração pública estadual, inclusive com a ﬁnalidade de subsidiar a análise das
contas prestadas anualmente pelo governador do Estado (art. 47-A, § 4º, inciso VII, do RITCEES (Resolução TC
261/2013).
A área técnica veriﬁcou que o Poder Judiciário, cumpriu as formalidades atinentes a publicar e a encaminhar
tempestivamente todos os demonstrativos exigidos; às
assinaturas exigidas; à compatibilidade aos modelos do
MDF; e à inserção no Sistema de Informações Contábeis
e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconﬁ).
Quanto a veriﬁcação do cumprimento do limite da despesa com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida (RCL),
o art. 18 da LRF deﬁne as despesas de pessoal a serem
consideradas, bem como as despesas que não devem ser
computadas para ﬁns de cumprimento do citado limite
(§§ 1º e 2º do art. 19 (notas 3 e 4 do Apêndice B). Desde
o início de 2018, em razão do art. 7º da IN TC 41/2017, a
Resolução TC 189/2003 e a Decisão Plenária TC 6/2001
estão revogadas.
A IN TC 41/2017 instituiu a regra de transição dada ao
tratamento dos aportes de recursos para a cobertura
do déﬁcit ﬁnanceiro do RPPS, segundo a qual, gradualmente esses aportes serão computados nos respectivos
Poderes e órgãos, nos termos do seu art. 3º (nota 5 do
Apêndice B). Com isso, a área técnica adotou, para ﬁns
de veriﬁcação do limite da despesa com pessoal no âmTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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bito do controle externo o MDF-8º edição, ressalvado o
que dispõe a IN TC 41/2017, bem como observou a Nota
Técnica Segex/TCEES 1/2018, durante a aplicação da regra de transição (2018 a 2024), conforme art. 1º da IN TC
41/2017 (nota 5 do Apêndice B).
Em face da veriﬁcação do Poder Judiciário ter ultrapassado o limite prudencial no 2º quadrimestre/2018, (5,47%),
sugere o Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação
Governamental, por meio Relatório Técnico 0432/20185 e da Manifestação Técnica 1164/20189/2018-1, e
emissão do parecer de alerta conforme determina o inciso II do § 1º do art. 59 da Lei Complementar 101/2000.
Insta ressaltar que, em virtude de ter ultrapassado o limite para alerta, o gestor deverá observar o disposto
no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº
101/2000, a ﬁm de reduzir os gastos com pessoal e encargos, in verbis:
Art. 22. A veriﬁcação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao ﬁnal de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder
a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados
ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do
art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição
decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto
no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica, VOTO no sentido que este Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO
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:
1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao Desembargador Dr.
Sergio Luiz Teixeira Gama, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme demonstrado
no Relatório Técnico 00432/2018-5 e da Manifestação
Técnica 1164/2018-9, cujas cópias deverão ser encaminhadas ao interessado;
1.2. Determinar para que sejam observadas as vedações
previstas no artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000;

3. Data da Sessão: 13/11/2018 – 40ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Sergio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Decisão 03145/2018-1
Processo: 04992/2016-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SECONT - Secretaria de Estado de Controle e Transparência
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: MARCELO BARBOSA DE CASTRO ZENKNER,
MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA - SECONT – EXERCÍCIO DE 2015 – MONITORAMENTO – ARQUIVAR

1.3. Arquivar os autos na forma do artigo 330, inciso lV,
c/c artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

2. Unânime.

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anuwww.tce.es.gov.br

RELATÓRIO

Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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al da Secretaria de Estado de Controle e Transparência SECONT referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. João Paganini.
O Acórdão TC 1580/2017 Plenário, emitido em
05/12/2017, determinou ao atual gestor que:
1.3.1. Adote as medidas administrativas necessárias à
implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
1.3.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012
O processo foi encaminhado para monitoramento nos
mesmos autos, concretizado após decorrido o prazo de
apresentação da primeira PCA exigível, após o trânsito
em julgado do Acórdão, consubstanciado no Relatório
de Monitoramento 14/2018, onde se conclui pelo arquivamento dos autos.
Por meio do Parecer do Ministério Público de Contas
5150/2018, da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, o Ministério Público de Contas opinou pelo
também pelo arquivamento do feito.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratiﬁco o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada no Relatório de Monitoramento 14/2018, abaixo transcrito:

“[...]
2 . MONITORAMENTO
Tendo em vista que o Acórdão 1580/2017 –PLENÁRIO
transitou em julgado em 3 de abril de 2018, conforme
peça 34 -Certidão de trânsito em julgado 00494/20186, em que pese o vencimento da prestação de contas de
2017 desta UG ter ocorrido em 30 de março de 2018,
analisando o Relatório e Parecer Conclusivo da Unidade
Executora de Controle Interno (RELUCI), peça 54 -Prestação de Contas Anual 08616/2018-6, veriﬁca-se o que
segue:
2. PARECER DO CONTROLE INTERNO
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade dos senhores Eugênio Coutinho Ricas
e Marcos Paulo Pugnal da Silva e da senhora Zilma Peterli Lyra, gestores da Secretaria de Estado de Controle e
Transparência, relativa ao exercício de 2017.
Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos
de controle avaliados, elencados no item 1 deste relatório, a referida prestação de contas encontra-se em condição de ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado
para análise e julgamento, uma vez que as análises realizadas não identiﬁcaram inadequações ou inconsistências que maculam as informações apresentadas.
Após as alterações introduzidas pela Instrução Normativa TC nº 43/2017, o Relatório e Parecer Conclusivo da
Unidade Executora de Controle Interno (RELUCI), teve
seu modelo alterado constando do seu Anexo III, Tabela 7 o seguinte:
(MODELO SUGERIDO PARA A MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÂO DE CONTAS ANUAL - GESTÃO)
www.tce.es.gov.br

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO5 SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –
GESTÃO
[...]
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr (s). [indicar os gestores responsáveis], gestor(s) do(a) [Identiﬁcar a unidade gestora],
relativa ao exercício de [indicar o exercício a que se refere a prestação de contas]
Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos
de controle avaliados, elencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra [regular / regular com ressalva / irregular]
[...]
Vê-se que se trata de um modelo ou conteúdo mínimo a
ser apresentado no parecer.
Com esta premissa pode-se veriﬁcar que a conclusão
apresentada no parecer em 2018, relativa as contas de
2017, concluiu, informando, que, no limite de análises
realizadas, não foram encontradas inconsistências graves a ponto de macular as contas apresentadas, ou seja
apontando sua regularidade.
Veriﬁca-se também que o parecer foi assinado por auditores internos designados em comissão para compor a
unidade executora de controle interno da SECONT e veriﬁcar a execução contábil e ﬁnanceira da unidade gestora, emitindo seu parecer, cumprindo com os requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 856/2017, no
prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de
18 de julho de 2017.
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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Diante do exposto entende-se que as determinações
contidas no Acórdão 1580/2017 – PLENÁRIO, foram
atendidas pelos gestores da Secretaria de Estado de Controle e Transparência.
Assim, após certiﬁcação, sugere-se arquivar os autos na
forma estabelecida no artigo 5º, I da Resolução TC nº
278/2014
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o Relatório de Monitoramento 14/2018, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
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:
1.1. Arquivar os presentes autos, nos termos do art.
330, I e IV do RITCEES c/c art. 5º, I da Resolução TC nº
278/2014.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/11/2018 – 40ª 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, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coe-

lho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
No exercício da Presidência
Decisão 03146/2018-4
Processo: 01108/2018-1
Classiﬁcação: Exame de Instrumento Convocatório
UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: JOAO CLEBER BIANCHI, GUERINO LUIZ ZANON

dalidade de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, tendo como
objeto a exploração dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, pelo prazo de 20 (vinte) anos, no valo estimado de R$ 826.573.745,00.
A análise foi provocada pelo Ministério Público de Contas, conforme manifestação subscrita pelo Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva, em atenção ao item 2
do Acórdão TC n. 1219/2016, proferido no processo n.
6624/2016.
Aqueles autos trataram de Representação contra a Concorrência Pública n. 7/2016, promovida pela Prefeitura
de Linhares, acerca do mesmo objeto. Diante do cancelamento do certame, o Plenário extinguiu o feito com resolução do mérito e determinou que, na hipótese de nova licitação, o edital deveria ser remetido imediatamente a esta Corte.

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

Segue a transcrição:

EXAME DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – MINUTA
DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP) – MODALIDADE DE CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS – NOTIFICAR – DEIXAR DE DETERMINAR E DE RECOMENDAR

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6624/2016, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e nove de novembro de dois mil
e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

A EXMA. SRA. RELATORA CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RELATÓRIO
Trata-se de EXAME DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO,
correspondente à MINUTA DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, elaborada pela Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de LINHARES, para a contratação de PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP) na mowww.tce.es.gov.br

“ACÓRDÃO

1. Extinguir o processo com julgamento do mérito, nos
termos do art. 307, § 5º, e inciso I do art. 310 do Regimento Interno deste Tribunal, reconhecendo-se a procedência desta representação, isentando os responsáveis
de qualquer sanção, haja vista o cancelamento do certame;
2. Determinar ao atual gestor do município de Linhares
que, caso venha a instaurar novo procedimento licitatóTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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rio para a contratação de serviço idêntico ou similar ao
da Concorrência 007/2016, encaminhe a esta Corte de
Contas, imediatamente, o edital completo;

2.1. Do cumprimento do art. 10, I, alíneas “b” e “c”, e incisos II a VI, da Lei 11.079/04;

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

2.3. Da agregação de diferentes objetos em mesmo contrato;

Composição Plenária

3.1. Dos índices contábeis não usuais – ausência de motivação suﬁciente;

Presentes a sessão plenária do julgamento os senhores
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. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2016.”
Ao tomar ciência da preparação do novo certame, o Ministério Público de Contas requereu a análise prioritária
da minuta do edital, considerando que o serviço público vinha sendo prestado mediante contratações emergenciais.
A relatoria foi distribuída ao Conselheiro Substituto
João Luiz Cotta Lovatti, que, por meio do Despacho n.
5.896/2018, acolheu a proposta ministerial, determinando a tramitação prioritária dos autos, na forma do
art. 264, inciso V, do Regimento Interno. Posteriormente, a relatoria foi redistribuída, conforme a Certidão n.
1076/2018.
Em análise preliminar, o setor competente elaborou a
Manifestação Técnica n. 115/2018, propondo a expedição de uma Comunicação de Diligência aos responsáveis, para que encaminhassem a documentação requisitada e apresentassem esclarecimentos sobre as seguintes questões:

2.2. Da análise de viabilidade técnica;

3.2. Do anteprojeto de engenharia;
3.3. Do orçamento dos investimentos;
3.4. Do critério de julgamento – ausência de motivação
suﬁciente;
3.5. Dos pesos das propostas – ausência de motivação
suﬁciente;
3.6. Do licenciamento ambiental do empreendimento.
A proposta técnica foi acolhida, sendo determinada a expedição de Comunicação de Diligência, nos termos da
Decisão Monocrática n. 620/2018, que foi respondida
apenas pelo senhor JOÃO CLEBER BIANCHI.

“...é dever jurídico da Administração Pública de Linhares
a adoção de procedimentos licitatórios escoimados de
vícios e irregularidades; inclusive, conta com o apoio de
consultoria na área de engenharia contratada para tanto.
Portanto, entende o Ministério Público de Contas que o
Plenário deve autorizar o andamento do procedimento,
uma vez que a responsabilidade por irregularidades é do
gestor, cabendo ao Tribunal de Contas, no caso em tela,
realizar o acompanhamento prévio, concomitante e, necessariamente, a posteriori, não se podendo admitir que
essa Corte sirva de âncora ou muleta para eternização
de contratações emergenciais. A esse órgão de controle cabe, inclusive, aplicar multa proporcional à gravidade
e ao prejuízo acarretado em função da atuação irregular
da municipalidade.
Isto posto, pugna o Ministério Público de Contas:
1. seja autorizado por essa Corte o imediato prosseguimento do procedimento licitatório;

Por meio da Manifestação Técnica n. 444/2018, a área
técnica solicitou a prorrogação do prazo de análise da
resposta.

2. seja acolhida a proposta contida na Manifestação Técnica 00444/2018-8, de dilação do prazo para análise “para 30 dias contados a partir da designação da tarefa”;

Em seguida, o Relator encaminhou os autos ao Ministério
Público de Contas, que emitiu o Parecer n. 2438/2018.

3. seja determinado à municipalidade e à concessionária
que crie banco de dados com todos os custos relativos a
este objeto e com os documentos que os sustentem, para ﬁns de controle social e orientação nas políticas públicas em relação aos resíduos sólidos. E ainda que todos
os tíquetes de pesagem sejam incluídos no “GEO Obras”;

Após a análise de vários aspectos da minuta do edital, o
Parquet opinou pela dilação do prazo da manifestação
técnica, pela autorização para o prosseguimento do certame, pela determinação, dirigida ao Município e à futura empresa concessionária, para a criação de um banco
de dados e a alimentação do sistema GEO-OBRAS, bem
como pelo monitoramento da decisão e da licitação.
Segue a transcrição:
www.tce.es.gov.br

4. seja determinado o monitoramento do cumprimento da Decisão proferida –nos termos da Resolução TC nº
278/2014 – e o acompanhamento do procedimento licitatório por essa Corte.”
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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A proposta ministerial foi acolhida pelo Plenário, nos termos da Decisão n. 1466/2018, conduzida pelo Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva.

3. Data da Sessão: 03/07/2018 – 21ª Sessão Ordinária
do Plenário.

3.9. Da insuﬁciência das diretrizes para o licenciamento ambiental;

4. Especiﬁcação do quórum:

3.10. Alocação de riscos;

Segue a transcrição:
“1. DELIBERAÇÃO:

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente) e Domingos Augusto Taufner;

3.11. Da insuﬁciência da metodologia de avaliação de
desempenho;

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:

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (relator/em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição/convocada).

3.12. Ausência de cláusulas contratuais obrigatórias;

1.1. AUTORIZAR o imediato prosseguimento do procedimento licitatório, referente ao edital de concorrência
pública, do tipo melhor técnica e menor valor da contraprestação “média”, que tem como objeto a realização de
parceria público-privada (PPP), na modalidade de concessão administrativa, para exploração dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
no Município de Linhares;

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.”

1.2. ACOLHER a proposta contida na Manifestação Técnica 00444/2018-8, de dilação do prazo para análise “para
30 dias contados a partir da designação da tarefa”;
1.3. DETERMINAR à municipalidade e à concessionária
que crie banco de dados com todos os custos relativos a
este objeto e com os documentos que os sustentem, para ﬁns de controle social e orientação nas políticas públicas em relação aos resíduos sólidos, e ainda, que todos
os tíquetes de pesagem sejam incluídos no “GEO Obras”;
1.4. DETERMINAR o monitoramento do cumprimento
da Decisão proferida – nos termos da Resolução TC nº
278/2014, bem como o acompanhamento do procedimento licitatório por essa Corte Contas.
2. Unânime.

Ato contínuo, o Núcleo de Controle Externo de Regimes Especiais (NRE) elaborou a Manifestação Técnica n.
937/2018, analisando os seguintes pontos:
3.1. Do cumprimento do art. 10, I, alíneas “b” e “c”, e incisos II a VI, da Lei 11.079/04;
3.2. Da análise de viabilidade técnica;
3.3. Da agregação de diferentes objetos em mesmo contrato;
3.4. Dos índices contábeis não usuais – ausência de motivação suﬁciente;
3.5. Deﬁciência do anteprojeto de engenharia;
3.6. Deﬁciência do orçamento dos investimentos;
3.7. Da adoção de critério não previsto em lei (menor
contraprestação média anual) / da impropriedade da escolha do critério de julgamento técnica e preço / da impropriedade dos objetos de valoração técnica e dos critérios de pontuação desses objetos;
3.8. Dos pesos das propostas – ausência de motivação
suﬁciente;
www.tce.es.gov.br

3.13. Restrição indevida à competitividade;
3.14. Inconsistências no plano de negócio de referência;
3.15. Outras ilegalidades / impropriedades apontadas no
Parecer do MPC.
Quanto ao item 3.15 (Outras ilegalidades / impropriedades apontadas no Parecer do MPC), o setor técnico ressaltou que a limitação temporal dos trabalhos permitiu
a análise tão-somente dos fatos descritos na letra “b”,
abordados no tópico 3.7, referentes à necessidade de
exclusão dos planos de coleta manual e mecanizada, de
transporte de RSD, de varrição manual de vias e logradouros públicos e de varrição mecanizada de sarjetas,
dos requisitos de pontuação da proposta técnica.
Além dos aspectos elencados nos itens 3.1 a 3.15, o setor competente constatou uma divergência entre o objeto do Contrato n. 458/2014, ﬁrmado com a empresa Ziguia, e o serviço efetivamente prestado, relativo à modelagem da PPP. E observou, ainda, que o Protocolo de
Intenções do Consórcio Público CONORTE não foi considerado na estimativa de receitas acessórias decorrentes
da central de destinação ﬁnal de resíduos, embora possa comprometê-la.
Ao ﬁnal, a área técnica concluiu pela existência de ilegalidades e impropriedades nos itens 3.1 a 3.14, propondo a NOTIFICAÇÃO do Prefeito Municipal e do SecretáTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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rio de Serviços Urbanos, para prestar esclarecimentos e
encaminhar documentos, além da expedição de DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÕES, dirigidas aos responsáveis.
Segue a transcrição:
“6. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Considerando o exposto nesta Manifestação Técnica, sugere-se ao TCE-ES a adoção das seguintes propostas de
encaminhamento:
6.1 notiﬁcação do Sr. Prefeito de Linhares e do Sr. Secretário Municipal de Serviços de Linhares a ﬁm de que:
se manifestem sobre os achados descritos na alínea “c”
do subitem 3.7 e nos subitens 3.10 a 3.14 da presente
manifestação técnica;
esclareçam como foi feita a contratação da empresa Ziguia para a modelagem da PPP de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
enviem cópia integral do Contrato Administrativo
458/2014 e eventuais aditivos;
6.2 a expedição de determinação ao senhor Secretário Municipal de Serviços Urbanos de Linhares e ao senhor Prefeito de Linhares, conforme previsão contida
no artigo 1º, inciso XVI, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (LOTCEES) c/c o artigo 329, § 7º, da Resolução
TC 261/2013 (RITCEES), a ﬁm de que:
sejam feitas as adequações necessárias antes de publicar
o edital, de modo a cumprir os requisitos exigidos no inciso I, alíneas “b” e “c” e nos inciso II a VI, todos do artigo
10 da Lei 11.079/2004, conforme fundamentação contida no subitem 3.1 desta Manifestação Técnica;
sejam estabelecidos diretrizes, metas e indicadores de

não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento; e seja realizado novo estudo de demanda que
leve em consideração as metas supracitadas, conforme
fundamentação contida nos subitens 3.3 e 3.5, alínea “a”
desta Manifestação Técnica;
seja realizado estudo técnico para embasar a escolha
dos índices contábeis e seus respectivos valores, considerando a realidade do segmento de mercado, as peculiaridades do objeto da concessão e o interesse da Administração conforme fundamentação contida no subitem
3.4 desta Manifestação Técnica;
sejam feitas adequações para a solução de referência
de modo a (i) separar a composição de custo da coleta
convencional e da mecanizada, considerando a redução
do número de coletores na coleta mecanizada e o preço unitário diferenciado para o caminhão compactador
com e sem lifter; (ii) fundamentar o dimensionamento
de parâmetros da coleta convencional e da mecanizada,
inclusive do número de contêineres em uma concepção
especíﬁca (setorização e roteirização) para aquele Município, tanto em operação, quanto projetada; (iii) garantir
a transparência à referida concepção/fundamentação e,
consequentemente, isonomia ao certame, tudo conforme fundamentação contida no subitem 3.5, alínea “b”,
desta Manifestação Técnica;
informem as ações relativas ao incentivo à segregação de material orgânico e à implantação de usina(s)
de compostagem que estão previstas ou em andamento para o Município de Linhares bem como sobre seu
impacto na solução de referência, sobretudo no dimensionamento e especiﬁcação da coleta seletiva e da usina de triagem; informem a justiﬁcativa pela não inclusão da coleta diferenciada para resíduos orgânicos no eswww.tce.es.gov.br

copo da PPP; adequem a solução de referência incluindo a fundamentação para o dimensionamento de parâmetros da coleta seletiva em uma concepção especíﬁca
(setorização) para aquele Município, seja em operação,
seja projetada, dando-lhe transparência e, consequentemente, isonomia ao certame, tudo conforme fundamentação contida no subitem 3.5, alínea “c”, desta Manifestação Técnica;
apresentem justiﬁcativa para inclusão de aterro de inertes no escopo de investimentos da PPP; fundamentem o
dimensionamento da usina de beneﬁciamento e do aterro de inertes; estabeleçam diretrizes, ações e metas da
Prefeitura Municipal para cumprimento da PNRS relativas ao RCC, em face do atendimento parcial da demanda
diagnosticada, tudo conforme fundamentação contida
no subitem 3.5, alínea “d)”, desta Manifestação Técnica;
seja realizado/apresentado estudo que atenda ao artigo 19 da Lei 12305/2010 sobre a identiﬁcação de áreas favoráveis para disposição ﬁnal ambientalmente adequada de rejeitos e a identiﬁcação das possibilidades de
implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios
de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais,
conforme fundamentação contida no subitem 3.5, alínea
“e”, desta Manifestação Técnica;
sejam juntados ao Edital de Convocação, com todas as
suas peças, os Planos de Coleta Manual e Mecanizada e
Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares e de Varrição Manual de Vias e Logradouros utilizados para embasar o Orçamento da Administração; e seja revisado, fundamentado e referenciado o Orçamento da Administração em sua totalidade de forma a dar cumprimento ao
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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Art. 10, § 4º, da Lei 11.079/2004, tudo conforme fundamentação contida no subitem 3.6 desta Manifestação
Técnica;
caso o Poder Concedente insista em utilizar o critério
previsto na alínea “b” do inciso II do caput do artigo 12
da Lei 11.079/2004, abstenha-se de utilizar Plano de Coleta Manual e Mecanizada e Transporte de RSD, Plano de
Coleta Seletiva Porta a Porta e Plano de Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos e de Varrição Mecanizada de Sarjeta, previstos nos subitens 3.1, 3.2 e 3.3 do
Anexo IV à minuta do Edital, como objeto de valoração
de propostas técnicas; abstenha-se de utilizar os critérios previstos nas alíneas dos subitens 3.1 a 3.6 do anexo
IV da minuta do edital, à exceção do projeto conceitual,
para pontuação de técnica; sejam estabelecidos no edital da PPP, metas e indicadores de desempenho eﬁcazes
para o objeto licitado; seja cumprido o disposto no § 2º
do artigo 12 da Lei 11.079/2004, através da criação critérios objetivos de avaliação de propostas técnicas baseados em exigências, parâmetros e indicadores de resultado pertinentes ao objeto licitado; seja atribuída, nos critérios de julgamento das propostas técnicas, fundamentadamente, maior pontuação para as melhores soluções
tecnicamente reconhecidas em literatura especializada
e em dados estatísticos e não em entendimentos subjetivos, tudo conforme fundamentação contida na alínea
“c” do subitem 3.7 desta Manifestação Técnica;
sejam atribuídos pesos iguais à técnica e ao preço caso
se insista em adotar o critério de julgamento técnica e
preço previsto na alínea “b” do inciso II do artigo 12 da
Lei 11.079/2004, conforme fundamentação contida no
subitem 3.8 desta Manifestação Técnica;
seja adequado o Anexo VI – Diretrizes Ambientais de for-

ma a dar subsídios para a previsão de custo com o licenciamento ambiental; sejam discriminados os custos
que formam o percentual de 19% para remunerar “gerenciamento”; e seja incluída no Anexo III (Mecanismos
de Reequilíbrio Econômico-Financeiro) a alocação de riscos quanto à necessidade de custos adicionais decorrentes do licenciamento ambiental, tudo conforme fundamentação contida no subitem 3.9 desta Manifestação
Técnica;
sejam feitas as adequações necessárias à minuta do edital e seu Anexo I-D, antes de publicá-los, de modo a estabelecer as metas e indicadores de desempenho que vinculem a remuneração da concessionária ao seu desempenho e estejam relacionados ao cumprimento dos objetivos e metas da PNRS e do PMGIRS de Linhares, na forma preconizada pelo art. 42 da Lei 12.305/2010 e pelo
artigo 80, inciso V do Decreto 7404, de 23 de dezembro
de 2010 , que regulamentou a PNRS; seja incluída cláusula na minuta contratual obrigando o parceiro privado
a cumprir os objetivos e metas de desempenho previsto no PMGIRS de Linhares, tudo conforme fundamentação contida no subitem 3.11 desta Manifestação Técnica;
sejam incluídas na minuta do contrato de concessão as
cláusulas obrigatórias relativas (i) aos mecanismos para preservação da atualidade da prestação dos serviços,
prevista no inciso V do artigo 5º da Lei 11.079/2004; (ii)
ao compartilhamento com a Administração Pública dos
ganhos econômicos efetivos decorrentes da redução do
risco de crédito dos ﬁnanciamentos utilizados pelo parceiro privado, prevista no inciso IX do artigo 5º da Lei
11.079/2004; (iii) à retenção de pagamentos ao parceiro privado para reparar irregularidades nos bens reversíveis, prevista no inciso X do artigo 5º da Lei 11.079/2004;
www.tce.es.gov.br

(iv) aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros deﬁnidores da qualidade do serviço, prevista no inciso III do
caput artigo 23 da Lei 8.987/95; (v) à obrigatoriedade,
forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente, prevista no inciso XIII do
caput artigo 23 da Lei 8.987/95; e (vi) à estipulação dos
cronogramas físico-ﬁnanceiros de execução das obras
vinculadas à concessão, prevista no inciso I do parágrafo
único do artigo 23 da Lei 8.987/95, tudo conforme fundamentação contida no subitem 3.12 desta Manifestação Técnica;
sejam excluídas do subitem 14.5.1.2 da minuta do edital as alíneas “b” Coleta de resíduos da construção civil: 600 t/mês, “c” Varrição mecanizada de vias públicas:
500 km/mês de sarjetas e “e” Implantação, operação e
manutenção de aterro de inertes 600 t/mês; e se abstenham de exigir experiência técnica em relação a itens
que não sejam, cumulativamente, de maior relevância e
valor signiﬁcativo em relação ao total do objeto da concessão, conforme fundamentação contida no subitem
3.13 desta Manifestação Técnica;
sejam feitas correções no plano de negócios referencial
para a PPP, conforme fundamentação contida no subitem 3.14 desta Manifestação Técnica;
6.2 a expedição de recomendação ao senhor Secretário Municipal de Serviços Urbanos de Linhares e ao senhor Prefeito de Linhares, conforme previsão contida
no artigo 1º, inciso XVI, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (LOTCEES) c/c os artigos 207, inciso V, e 329,
§ 7º, da Resolução TC 261/2013 (RITCEES), a ﬁm de que:
seja estabelecido no edital um percentual de desconto
sobre as contraprestações anuais apuradas nos estudos
de viabilidade econômico-ﬁnanceira elaborados pelo PoTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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der Concedente, como forma de obter a menor contraprestação, conforme fundamentação contida na alínea
“a” do subitem 3.7 desta Manifestação Técnica;
não seja adotado o critério de técnica ou de técnica e
preço se existir solução técnica vinculante prevista no
edital ou se a solução técnica apresentada na proposta
dos licitantes não for vinculante para a execução contratual, conforme fundamentação contida na alínea “b” do
subitem 3.7 desta Manifestação Técnica;
caso deseje o Poder Concedente utilizar variáveis de gradação de notas técnicas (previstas no item 4 do anexo IV
da minuta do edital - doc. 114, p. 40), reformule-as de
modo a (i) explicitar a exata correlação de cada critério
de pontuação com a(s) respectiva(s) exigência(s) contida(s) no edital e/ou em seus anexos, (ii) explicitar todas
as premissas em que se fundamentará a decisão sobre
“plano incompatível com as exigências previstas”, “tratamento incompleto ou equivocado do item”, “falhas que
comprometam a metodologia operacional da licitante”
e “visão e abordagem correta e regular”, conforme fundamentação contida na alínea “c” do subitem 3.7 desta
Manifestação Técnica.
seja levado em consideração nos estudos de dimensionamento da área da central de destinação de resíduos
a existência de protocolo de intenções ﬁrmado entre o
Conorte e o Estado do Espírito Santo para tratamento e
destinação ﬁnal de resíduos envolvendo os municípios
Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros,
Ponto Belo, São Mateus, Sooretama e Vila Pavão, que
fazem parte da região norte e são vizinhos de Linhares,
conforme fundamentação contida no item 4 desta Mani-

festação Técnica.
sejam feitas as adequações necessárias à minuta do edital e seu Anexo III, antes de publicá-los, de modo a adequar a alocação de riscos, conforme fundamentação
contida no subitem 3.10 desta Manifestação Técnica;
seja realizada uma revisão no quantitativo de equipe/
guarnição projetado, a ﬁm de se veriﬁcar se não há um
superdimensionamento da equipe projetada, tendo em
vista a discrepância entre a capacidade operacional total (3.378,67 toneladas) e a demanda mensal do serviço estimada (1.200 toneladas), conforme fundamentação contida na alínea “h)” do subitem 3.14 desta Manifestação Técnica.”
O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 5023/2018,
da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
destacou que a Manifestação n. 937/2018 revelou novos achados, sobre os quais os responsáveis deveriam
ser ouvidos, antes da expedição das Determinações e
Recomendações, razão pela qual divergiu da área técnica, opinando apenas pela NOTIFICAÇÃO.
Segue a transcrição:
“Por intermédio da Manifestação Técnica 937/2018-1,
o corpo técnico dessa Corte propôs a notiﬁcação do Prefeito de Linhares e do Secretário Municipal de Serviços
(item 6.1) – para que, em síntese, se manifestem sobre
os achados –, bem como a expedição de diversas determinações e recomendações (item 6.2).

dações, sejam os responsáveis notiﬁcados a prestarem
esclarecimentos sobre o completo teor da Manifestação
Técnica 937/2018-1.
Vitória, 3 de dezembro de 2018.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas”
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que novos indícios de ilegalidades e impropriedades foram apurados na Manifestação Técnica
n. 937/2018 e serão submetidos à notiﬁcação dos responsáveis, entendo que a análise da Minuta do Edital
ainda não foi concluída, razão pela qual adoto a proposta ministerial no sentido de não expedir as Determinações e Recomendações, nesse momento processual.
Acrescento, ainda, a necessidade de se notiﬁcar os responsáveis para que informem em que fase o procedimento licitatório se encontra, encaminhando os documentos correspondentes.
Ante o exposto, acompanhando, em parte, a área técnica e, integralmente, o Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
deliberação que submeto à apreciação.
Em 31 de outubro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DELIBERAÇÃO:

Compulsando os autos, veriﬁca-se que na referida Manifestação Técnica foram trazidos novos achados, sobre os
quais os responsáveis ainda não se manifestaram.

DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante
as razões expostas pela relatora, em:

Isto posto, pugna o Ministério Público de Contas que,
previamente à expedição de determinações e recomen-

1.1. NOTIFICAR os senhores GUERINO LUIZ ZANON,
Prefeito Municipal de Linhares, e JOÃO CLEBER BIAN-

www.tce.es.gov.br
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CHI, Secretário Municipal de Serviços Urbanos, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem os documentos e
os esclarecimentos requeridos na Manifestação Técnica n.
937/2018, em especial:

Decisão 03147/2018-9
Processo: 06939/2014-4
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

1.1.1 se manifestem sobre os achados descritos na alínea
“c” do subitem 3.7 e nos subitens 3.10 a 3.14 da presente
manifestação técnica;

Exercício: 2013

1.1.2. esclareçam como foi feita a contratação da empresa
Ziguia para a modelagem da PPP de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

Relator: Domingos Augusto Taufner

1.1.3. enviem cópia integral do Contrato Administrativo
458/2014 e eventuais aditivos;
1.1.4. informem em que fase o procedimento licitatório se
encontra, encaminhando os documentos correspondentes.
1.2. DEIXAR de expedir as Determinações e Recomendações propostas pela área técnica, nesse momento processual.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/11/2018 – 42ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sergio Manoel Nader Borges, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

UG: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES, ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS
CUNHA, JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE, LIVIA ZORDAN VARGAS PROFETA, LUDIMILLA MUQUI RAMOS XIMENES, PATRICIA HELENA TEIXEIRA GOMES
Procuradores: MARIANA ALVES DA COSTA MESSIAS
(OAB: 23890-ES), ANDRE PIM NOGUEIRA (OAB: 13505ES), FILIPE PIM NOGUEIRA (OAB: 10114-ES)
FISCALIZAÇÃO AUDITORIA – SEDU – DEIXAR DE CITAR
DIRETORES E EMPRESAS – EXCLUIR DO ROL DE RESPONSÁVEIS O SR. KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Fiscalização Ordinária –
Auditoria, realizada na Secretaria de Estado da Educação
– SEDU, no período de 21/07/2014 a 04/09/2014, tendo como objeto a ﬁscalização da execução dos contratos de gestão da merenda escolar decorrente do Pregão
43/2013 que se reporta à contratação de empresa especializada para gestão da alimentação escolar, visando o
preparo e fornecimento de refeições aos alunos da rede estadual de ensino, com fornecimento de insumos e
mão de obra.
www.tce.es.gov.br

A 1ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório de Fiscalização RA-O nº 86/2014 opinando pela citação dos responsáveis, a conversão do processo de ﬁscalização em tomada de contas especial e a notiﬁcação do
atual responsável pela SEDU, tendo em vista o seguinte
indicativo de irregularidade:
Falhas no acompanhamento, controle e ﬁscalização dos
registros diários de refeições servidas nas unidades escolares, conﬁguradas pelas quantidades diárias iguais de
refeições servidas e frequência escolar.
Após, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial nº
1801/2014 opinando pela citação do Subsecretário de
Estado da Administração e Finanças, Gerente de Apoio
Escolar, Gestor dos contratos 28/14, 29/14, 30/14, Empresas contratadas, Diretores Escolares e notiﬁcação do
atual responsável pela SEDU.
Ato contínuo, o Conselheiro Relator à época divergiu do
entendimento técnico e decidiu citar apenas o Secretário de Estado da Educação à época, Subsecretário de Estado de Administração e Finanças, Gerente de apoio escolar e Gestor dos Contratos e notiﬁcar o atual Secretário, tendo em vista a quantidade ampliada de agentes
responsabilizados e por entender ser mais coerente com
o interesse público citar apenas seis dos responsáveis
apontados pela equipe técnica.
Ante a juntada de justiﬁcativas, foi elaborada a Manifestação Técnica nº 00408/2018-1 pelo Núcleo de Controle
Externo de Normatização da Fiscalização - NNF opinando
pela citação dos diretores, citação das empresas contratadas e exclusão do rol de responsáveis do agente Klinger Marcos Barbosa.
FUNDAMENTAÇÃO
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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O objeto da presente ﬁscalização refere-se à análise da
execução dos contratos de gestão da merenda escolar
decorrente do Pregão Eletrônico nº 42/2013, visando o
preparo e fornecimento de refeições aos alunos da rede
estadual de ensino, com fornecimento de mão de obra.
Importante aqui destacar que a referida auditoria foi realizada no período de 21/07/2014 a 01/10/2014 e que
foi realizada por meio de amostragem.
No tocante ao tamanho da amostragem a equipe técnica deﬁniu que somente seriam solicitados os dados relativos a 51 (cinquenta e uma) escolas da rede estadual
de um total de 498 (quatrocentos e noventa e oito) unidades escolares ativas entre os meses de fevereiro a julho de 2014.
Inicialmente, devo aqui ressaltar que já se passaram 4
(quatro) anos e apenas foram chamados aos autos os
Srs. Klinger Marcos Barbosa Alves – Secretário de Estado da Educação à época, Josivaldo Barreto de Andrade
– Subsecretário de Estado de Administração e Finanças;
Alexandre Aquino de Freitas Cunha – Gerente de Apoio
Escolar; Ludmila Muqui Ramos Ximenes – Gestor do
Contrato nº 28/2014; Livia Zordan Vargas Profeta – Gestor do Contrato nº 029/2014; e Patrícia Helena Teixeira
Gomes – Gestor do Contrato nº 30/2014.
Observa-se que não foram citadas pessoas de extrema
importância para o bom andamento processual, já que
não foram chamados os Diretores de Escola e as Empresas contratadas para prestação dos serviços.
Ressalto que os Diretores Escolares exerciam uma função de extrema importância na ﬁscalização da execução
dos serviços de alimentação escolar, e como podemos
constatar, os mesmos não foram citados tendo em vis-

ta que o Relator à época entendeu que a citação dos 51
(cinquenta e dois) diretores tornaria inadministrável o
processo.
Na presente situação, a citação, dos diretores e das empresas contratadas, anos depois das supostas irregularidades, não seria capaz de dar voz àqueles agentes, diante da diﬁculdade de se produzir qualquer prova no intuito de contrapor o relatório de auditoria e consequente
instrução técnica inicial.
Além disso, posteriormente foram realizadas auditorias
(Processo TC 4595/2015 e Processo TC 3053/2018) em
que foram constatados avanços no sistema de gerência
de merenda escolar, o que revela que o efeito pedagógico por parte do trabalho desta Corte de Contas já teve resultados.
Outro fato a ser ressaltado é que o custo do prosseguimento do processo poderá ser bem maior do que valor
que pudesse ser efetivamente devolvido aos cofres públicos, isso na hipótese de o julgamento resultar em condenação com dano, pois pode não chegar ao resultado
do dano.
A citação hoje dos 51 diretores bem como das empresas
contratadas, seria algo que resultaria em uma multiplicidade de atos e procedimentos, inviabilizando o trabalho desta Corte.
Tendo em vista o lapso temporal de quatro anos e que
uma citação de 51 diretores e das empresas contratadas
hoje tornaria ainda mais inviável o andamento processual, entendo que o correto seja o seguimento da instrução processual sem a citação dos diretores e das empresas contratadas.
Da Exclusão do agente Klinger Marcos Barbosa Alves do
www.tce.es.gov.br

rol de responsáveis
O Conselheiro Relator à época decidiu citar o Sr. Klinger
Marcos Barbosa Alves – Secretário da Educação no período da ocorrência das irregularidades.
Podemos observar que a ITI nº 1801/2014 e o Relatório
de Auditoria nº 86/2014 não faz referência ao nome do
agente, ou seja, não há imputação de condutas irregulares e o respectivo nexo causalidade, conﬁgurando evidente caso de ilegitimidade passiva.
Com isso, acompanho o entendimento técnico e excluo o
Sr. Klinger Marcos Barbosa Alves do rol de responsáveis.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica, VOTO para que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO
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:
1.1. Deixar de citar os Diretores e as empresas contratadas tendo em vista o lapso temporal de quatro anos o
que tornaria inviável o andamento processual hoje;
1.2. Excluir o Sr. Klinger Marcos Barbosa Alves do rol de
responsáveis, tendo em vista a ausência de conduta e
nexo de causalidade, já que não foram imputadas irregularidades na ITI e no RAO;
1.3. Encaminhar os autos para a Núcleo de Controle Externo de Normatização da Fiscalização – NNF para prosTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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seguimento do feito.

4. Especiﬁcação do quórum:

RJ), CLAUDEMIR GUAITOLINI (OAB: 25718-ES), GRAZIELE
MARQUES LIBONATTI (OAB: 109373-RJ), LUCIANA GATO
PLACIDO (OAB: 083374-RJ), MARIA CECILIA BOUSQUET
CARNEIRO (OAB: 095711-RJ), MARIA REGINA MARTINS
ALVES DE MENEZES (OAB: 079098-RJ), SYLVIO CESAR ALVES DA SILVA (OAB: 020805-RJ)

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

REPRESENTAÇÃO – FISCALIZAÇÃO – NOTIFICAÇÃO: DEFERIR PRORROGAÇÃO DE PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS
PARA ATENDIMENTO AO ITEM 1.3 DO ACÓRDÃO TC444/2018 – PLENÁRIO.

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).

O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO
DO CARMO:

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luis Henrique Anastácio da Silva.

I - RELATÓRIO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/11/2018 – 42ª Sessão Ordinária
do Plenário.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 03148/2018-3
Processo: 11180/2014-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: JOSE TADEU MARINO, FABIANO MARILY,
ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA
Representante: ANDRE LUCIO RODRIGUES DE BRITO, JOSE CARLOS VIANA GONCALVES
Procuradores : ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES),
ANA CAROLINA DE PLA LOEFFLER (OAB: 18206-ES),
ANA LUIZA DE CASTRO SEOLDO LIMA (OAB: 145541-

Tratam os autos de Representação em face de supostas
irregularidades na realização do Contrato de Gestão nº
331/2011, e seus aditivos, celebrado entre o Estado do
Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado
da Saúde e a Associação Congregação de Santa Catarina
– ACSC para operacionalização da gestão e execução das
atividades e serviços de saúde no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira – Hospital Estadual Central, formulada por
Auditores de Controle Externo deste Tribunal de Contas.
Após as medidas procedimentais de praxe foram os autos à área técnica, que instruiu o feito com a Manifestação Técnica Preliminar MTP 95/2015 (ﬂs.550/551), Instrução Técnica Inicial ITI 311/2015 (ﬂs.556/561), Instrução Técnica Conclusiva ITC 5/2016 (ﬂs.692/703), com as
regulares citações e notiﬁcações determinadas por meio
das respectivas Decisões Monocráticas, além da manifestação do Ministério Público de Contas, que se pronunciou conforme Parecer 1659/2017-3 (ﬂs.706/712).
No julgamento do feito, foi realizada sustentação oral
www.tce.es.gov.br

realizada na 11ª Sessão Ordinária do Plenário, em
17/04/2018, que resultou na unanimidade do ACÓRDÃO
TC-444/2018 – PLENÁRIO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da presente representação, vez que
preenche os requisitos de admissibilidade, na forma
dos arts. 94 c/c 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.2. Considerar PROCEDENTE a Representação com fulcro no art. 95, inciso II c/c art. 99, § 2º da referida Lei e
DEIXAR DE COMINAR multa aos responsáveis pelas razões expostas no voto.
1.3. DETERMINAR, nos termos do Parecer Ministerial
1659/2017:
1.3.1 à Secretaria de Estado da Saúde para que, no prazo de 90 (noventa) dias, proceda à avaliação precisa dos
custos do serviço, em planilha detalhada com a estimativa de custos a serem incorridos na execução dos contratos de gestão 331/2011, levando-se em consideração
o perﬁl atual do Hospital Central Estadual, devendo-se,
após a conclusão dos trabalhos: a) submeter o resultado
à validação da Secretaria de Controle e Transparência; b)
proceder imediatamente, se for o caso, aos ajustes dos
termos contratuais; e, c) comunicar o resultado a esse
egrégio Tribunal de Contas;
1.3.2 no bojo do procedimento a ser instaurado conforme item anterior, a apuração da “realização de neuroembolizações a partir de 2013 (demonstrando que não
eram feitas em 2012) e seus valores; o valor do reajuste
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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perpetrado pelo dissídio coletivo em 2013, quando passou a vigorar e a partir de quando foi repassado à ACSC;
o valor do reajuste da negociação de Serviços de Terceiros em 2013, quando passou a vigorar e a partir de quando foi repassado à ACSC; o valor do reajuste de 5,54%
(INPC) de material e medicamento, quando passou a vigorar e a partir de quando foi repassado à ACSC”, (ITC
item 3.2.2), de modo a validar a incorporação de tais custos e serviços na execução do contrato, devendo, caso
veriﬁcado dano ao erário, adotar as medidas elisivas previstas em lei e regulamentos;
1.4. CIENTIFICAR o representante dessa decisão, nos termos do art. 307, § 7º, do Regimento Interno.
1.5. À SEGEX para monitoramento.
1.6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
À ﬂ. 776 consta a Certidão de Trânsito, certiﬁcando que
o citado Acórdão transitou em julgado em 05/10/2018.
Em atendimento ao item 1.3 do ACÓRDÃO TC-444/2018
– PLENÁRIO, foi enviado o Ofício 3210/2018-9 notiﬁcando o Sr. Ricardo de Oliveira, Secretário de Estado da Saúde, das determinações ali constantes (ﬂ.777).

sua execução, basta observar que se trata de execução
de planilha de custos de contratos de gestão levados a
efeito no ano de 2011, e ainda, após a conclusão do trabalho, submeter o resultado à validação da Secretaria
de Controle e Transparência, e, se for o caso, proceder
aos ajustes, comunicando posteriormente a este Tribunal. E ainda, no subitem 1.3.2, com relação a “realização
de neuroembolizações”, solicita informações de valores
a partir de 2013; do reajuste perpetrado pelo dissídio coletivo em 2013; do reajuste da negociação de Serviços
de Terceiros; do reajuste de 5.54% de material e medicamento; para ao ﬁm se veriﬁcar possível dano ao erário.

1.2. NOTIFIQUE-SE o senhor FABIANO MARILY, Subsecretário Estadual de Assistência à Saúde, ou quem suas
vezes ﬁzer, para ciência desta Decisão.

Em razão disso, deﬁro a dilação do prazo, por mais 60
(sessenta) dias, para oportunizar ao jurisdicionado a
conclusão dos trabalhos, conforme determinado no
Acórdão retro mencionado.

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).

II – CONCLUSÃO
Assim, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO

Às ﬂs. 780/781 foi juntado requerimento em nome do
Sr. Fabiano Marily, Subsecretário Estadual de Assistência
à Saúde – SSAS, solicitando prorrogação do prazo concedido, por mais 60 (sessenta) dias, para apresentação
das informações e documentos solicitados no Acórdão
444/2018.

Conselheiro Relator

Retornam os autos a este gabinete, para ciência e deliberação.

1.1. DEFERIR a dilação do prazo por mais 60 (sessenta) dias, conforme requerido e diante dos esforços consideráveis para cumprimento da determinação constante do Acórdão TC 444/2018, a contar a partir da publicação desta decisão;

Em que pese o feito já ter transitado em julgado, há que
se considerar que as determinações contidas no item 1.3
do referido Acórdão impõem consideráveis esforços na

1. DELIBERAÇÃO:
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:

www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/11/2018 – 42ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sergio Manoel Nader Borges.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 03149/2018-8
Processo: 06604/2018-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2018
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: MAX FREITAS MAURO FILHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OMISSÃO NO ENVIO
– DEIXAR DE APLICAR MULTA – ENCAMINHAR AO MPC
O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO DO CARMO
RELATÓRIO
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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Tratam os autos da omissão no envio, por meio do Sistema CidaES, das prestações de contas mensais da Prefeitura Municipal de Via Velha, referente aos meses de
abril, maio e junho do exercício de 2018, sob a responsabilidade do Sr. Max Freitas Mauro Filho.
Constatada a referida omissão, o NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, manifestou-se através da Instrução Técnica Inicial (ITI) 454/2018-1
(peça 02), sugerindo a notiﬁcação e a citação do responsável para o cumprimento extemporâneo da obrigação
legal de encaminhar as prestações de contas mensais demandadas por este Tribunal, acompanhada das justiﬁcativas pertinentes.
A DECISÃO SEGEX 454/2018-1 (peça 03) depreendeu
ao responsável citação e notiﬁcação (Termo de Citação
00846/2018-8 e Termo de Notiﬁcação 000926/2018-8 –
peças 06 e 07), para apresentar suas justiﬁcativas pela
não remessa da referida prestação de contas, bem como
remeter a mesma, conforme se depreende da nos termos da Decisão, onde, ainda, fez constar, advertência ao
gestor para o fato de que o não cumprimento àquela decisão poderia implicar em sanção de multa, bem como
na declaração de revelia, para todos os efeitos, na forma
legal/regimental.
Comparece aos autos o responsável, por meio de Defesa/Justiﬁcativa 01150/2018-7 (peça 12), com o intuito
de justiﬁcar o não envio das contas em questão, elencando suas razões, e ao ﬁnal, roga a este Tribunal observação à dedicação do jurisdicionado na solução dos inúmeros problemas de elaboração e envio das Prestações
de Contas, empenhando-se para cumprir os prazos legais, e para tanto, que fosse o chefe do executivo isento
de qualquer sanção legal.

Os autos foram remetidos ao NCE – Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia para a devida instrução – Despacho 45148/2018-1 (peça 15).
Elaborada então a Instrução Técnica Inicial 00528/20181 (peça 16), que ao ﬁnal da análise e diante aos argumentos jurídicos apresentados, sugere:
A aplicação de multa ao Sr. MAX FREITAS MAURO FILHO, Prefeito Municipal de Vila Velha nos termos do artigo 389 do RITCEES e artigo 135 da Lei Complementar
nº 621/2012, face ao descumprimento às determinações
desta Corte de Contas;
A notiﬁcação do responsável para que, no prazo de 05
(cinco) dias improrrogáveis, remeta ao TCEES, por meio
do Sistema CidadES, as prestações de contas mensais referentes aos meses de abril, maio e junho (exercício de
2018), sob pena de cominação de multa na forma regimental.
Conforme se depreende do Despacho 48830/2018-5
(peça 17), retornam os autos à este gabinete para apreciação.
FUNDAMENTAÇÃO
O gestor responsável apresentou justiﬁcativas quanto ao
não envio de Prestação de Contas Mensais do exercício
de 2018, alegando em síntese que no início de 2017, a
contabilidade do Município se encontrava com atraso na
Prestação de Contas referente aos meses de outubro a
dezembro de 2016, fato que contribui para a intempestividade da entrega do exercício de 2017.
Esclarece que a partir de janeiro/2017 as prestações de
contas passaram a ser exigidas mensalmente, com apresentação em 20 dias após o encerramento do mês correspondente, o que gerou maior transtorno para a Adwww.tce.es.gov.br

ministração.
Explicou que no início de 2017 identiﬁcou-se precariedade de pessoal no setor de contabilidade, bem como,
constatou-se a inadequação do atual sistema de gestão.
Acrescenta que o Município utiliza um software de gestão fornecido por empresa sob o regime de contratação
emergencial que perdura por mais de 20 anos, resultando na deﬁciência relatada.
Informa que visando sanar a pendência, está em curso
procedimento licitatório contratação de empresa que
presta os serviços de software, bem como, estão promovendo estudo para realização de concurso público para
preenchimento e renovação dos quadro de pessoal da
Prefeitura.
Relata diﬁculdades que a Administração encontra para
realizar a integração do sistema de gestão com a Câmara
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, com explanação da urgência que o caso requer.
Por ﬁm, pleiteia que diante das imensas diﬁculdades relatadas a esta Corte de Contas, aliados à adoção de medidas sanadoras pela Administração, roga para que não
lhe seja aplicada nenhuma sanção.
Pois bem, como já esposei meu entendimento no Voto
Vista proferido nos autos TC 4383/2018, entendendo que
o caráter punitivo quanto à aplicação de multa por parte
deste Tribunal, possuem uma natureza pedagógica para
que o responsável atenda a legislação especíﬁca em cada caso. Nesse contexto, me permito a transcrever para
da fundamentação exarada, verbis:
“Lado outro, a multa aplicada pelos Tribunais de Contas
quando se trata de multa administrativa, regulada por
princípios do direito administrativo, deve ser prevista em
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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lei e assegurar a observância do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório.
Importante destacar que as multas administrativas aplicadas pelos Tribunais de Contas não se confundem com
as multas civis ou com as multas penais, embora guardem muitos pontos de convergência entre elas, como por
exemplo, o fato de ser uma sanção imposta àqueles que
transgridem certas normas ou princípios, ou até mesmo
contrato.
A doutrina nos ensina que a multa é considerada, em
sentido amplo, como a sanção imposta à pessoa, por infringência à regra ou ao princípio de lei ou ao contrato,
em virtude do que ﬁca na obrigação de pagar certa importância em dinheiro.
Partindo desta premissa, podemos considerar que a multa administrativa – e por consequência, as multas aplicadas pelos Tribunais de Contas – se originam de relações
jurídicas pertencentes ao Direito Administrativo, que é
ramo do Direito Público, onde incidem princípios e regras
próprios.
A multa administrativa, aplicada pelos Tribunais de Contas, possui funções punitivas e preventivas, esta última
que podemos considerar que assume verdadeiro caráter
pedagógico, vez que visa a inibição do Administrador Público ineﬁciente ou mesmo o Administrador ímprobo, da
prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico”.
Diferentemente, as multas aplicadas pelas Cortes de
Contas, quando revestidas de caráter punitivo impõe
uma obrigação de pagar determinada quantia diante de
um ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico do Administrador Público.
Com efeito, veriﬁco que a omissão ocorreu em razão de

impossibilidade de prestação de contas tempestivamente, onde rememoro a Vossas Excelências que este Plenário nos autos TC 3691/2014 e 3251/2017, apreciando diﬁculdades na remessa de contas do Município de Guarapari, em fundamento das mesmas razões esposadas pelo
Sr. Max Mauro Filho, diante da situação extremamente
excepcional foi deferido o estorno da homologação bem
como admitiu o direito de petição, observando-se ainda
que esta Corte de Contas possui interesse constitucional
em manter dados contábeis devidamente registrado, o
que utilizando-me destes precedentes, bem como, convicto das diﬁculdades encontradas no Município de Vila
Velha, divirjo do entendimento técnico acolhendo a justiﬁcativa apresentada.
Não obstante, a título de informação, em pesquisa ao
sistema CidadES consta informação que o Município de
Vila Velha encaminhou as prestações de conta mensal
até junho/2018.
Nessa linha de intelecção, no caso concreto, entendo
que estamos diante de hipótese de mitigar a aplicação
da penalidade, acrescentando que o gestor vem adotando providências no sentido de sanar as diﬁculdades encontradas em sua gestão.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, DECIDO no sentido de que seja aprovada
a seguinte minuta que submeto à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espíriwww.tce.es.gov.br

to Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA ao Sr. MAX FREITAS
MAURO FILHO, Prefeito Municipal de Vila Velha, nos termos do presente voto;
1.2. DEIXAR de NOTIFICAR o responsável, Sr. MAX FREITAS MAURO FILHO, Prefeito Municipal de Vila Velha, em
razão da remessa das prestações de contas mensais referentes aos meses de abril, maio e junho (exercício de
2018);
1.3. ENCAMINHAR para o Ministério Público de Contas
nos termos regimentais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/11/2018 – 42ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sergio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 03150/2018-1
Processo: 08385/2018-4
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Representante: PAULO ROBERTO FOLETTO
Responsável: FABIANO MARILY, RICARDO DE OLIVEIRA
REPRESENTAÇÃO – CONHECIMENTO – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA – SUBMISSÃO DO FEITO AO RITO ORDINÁRIO –CIENTIFICAR A REPRESENTANTE – ENCAMINHAMENTO À SEGEX PARA PROSSEGUIMENTO.
A EXMA. SRA. RELATORA CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RELATÓRIO
Trata-se de Representação, com pedido cautelar, apresentada pelo Sr. Paulo Roberto Foletto contra possíveis
irregularidades no âmbito do Edital de Convocação Pública n.º 002/2018, que tem como objeto a seleção da
melhor proposta técnica e ﬁnanceira para ﬁns de assinatura de contrato de gestão, cujo objeto consistirá no
gerenciamento do Hospital Maternidade Silvio Avidos –
HMSA, sob a responsabilidade dos Srs. Ricardo de Oliveira, Secretário de Estado de Saúde, e Fabiano Marily,
Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde.
Na Petição Inicial n.º 00332/2018-2, o representante pleiteia a suspensão cautelar da Convocação Pública
n.º 002/2018, determinando-se que a Secretaria de Estado de Saúde se abstenha de homologá-lo, em razão de
o edital, entre outros indícios elencados na exordial, (i)
exigir a realização de vistoria prévia aos interessados na
Gestão do HMSA; (ii) não contemplar requisitos de qualiﬁcação técnica suﬁcientes para habilitação dos interessados; (iii) não pormenorizar critérios objetivos na pontuação de aspectos técnicos; (iv) prever a disponibilização de servidores estaduais lotados no HMSA para pres-

tarem serviços à OS, com custos previdenciários arcados
pelo Estado do Espírito Santo.
Inicialmente, nos termos da Decisão Monocrática n.º
01727/2018-4, determinei a notiﬁcação dos responsáveis, para que encaminhassem, no prazo de 05 dias, cópia integral do processo administrativo pertinente ao
certame, bem como que apresentassem razões prévias,
caso tivessem interesse.
Devidamente notiﬁcados, os Srs. Ricardo de Oliveira e
Fabiano Marily encaminharam suas razões (Resposta de
Comunicação n.º 00948/2018-1), bem como documentação de apoio (Peças Complementares n.º 20603/20186 a 20847/2018-4).
Submetidos os autos à análise técnica, a Secretaria de
Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, por meio da Manifestação Técnica n.º 01340/20189, sugeriu o indeferimento da medida cautelar, por ausência de periculum in mora, uma vez que o certame foi
suspenso por determinação do Secretário Estadual de
Saúde em 25/12/2018, conforme publicação no Diário
Oﬁcial dos Poderes do Estado. Opinou, ainda, pela submissão do feito ao rito ordinário.
É o relatório.
Inicialmente, entendo por atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 94 e 101, parágrafo
único, da Lei Complementar n.º 621/2012, referentes à
legitimidade ativa, clareza, indícios de prova, informações mínimas sobre o fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção, bem como à identiﬁcação do pleiteante, constatando que o feito encontra-se apto a ser
recebido e processado por este Tribunal.
No mérito, corroboro integralmente com a conclusão
www.tce.es.gov.br

técnica e adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na Manifestação Técnica n.º 01340/2018-9
abaixo transcritos:
“2 – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR
Argumenta o representante a presença de irregularidades no Edital 02/2018.
São pressupostos genéricos e essenciais para a concessão de qualquer espécie de tutela antecipada: a existência de prova inequívoca que conduza a um juízo de verossimilhança sobre alegações aliado ao receio de dano
irreparável ou de difícil reparação.
No que tange ao periculum in mora, entende-se que não
restou comprovado o esse requisito geral autorizador da
tutela antecipada.
O periculum in mora consiste no receio de dano irreparável ou de difícil reparação, mencionado no art. 273,
CPC, que justiﬁca a antecipação de tutela assecuratória é
aquele risco de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da
parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, e, enﬁm, iii) grave, que tem aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.
Conforme consta no Diário Oﬁcial do dia 25.10.2018, o
certame foi suspenso por determinação do Secretário
Estadual de Saúde, Sr. Ricardo Oliveira.
Ante o exposto, em sede de manifestação preliminar, entende-se que não restou demonstrado o periculum in
mora da suposta irregularidade apontada pelo representante.
3 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submeto a consideração superior a seTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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guinte proposta de encaminhamento:

2. Unânime.

3.1 – Nos termos do art. 307, §3º do RITCEES, seja indeferida a medida cautelar, conforme fundamentação exposta no item 02 desta manifestação técnica;

3. Data da Sessão: 27/11/2018 – 42ª Sessão Ordinária
do Plenário.

3.2 – Determinar que os presentes autos caminhem sob
o rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES;

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

Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao representante do teor
da decisão a ser proferida”.
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 01 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

4. Especiﬁcação do quórum:

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 03151/2018-5

Conselheira Substituta
1. DELIBERAÇÃO

Processo: 08647/2018-7

DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante
as razões expostas pela relatora, em:

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

1.1. Conhecer da Representação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 94 e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n.º
621/2012;
1.2. Indeferir a medida cautelar pleiteada, uma vez que
ausentes os requisitos autorizativos;

UGs: HABF - Hospital Antônio Bezerra de Farias, SESA Secretaria de Estado da Saúde
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Representante : Membros do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)

1.3. Submeter o feito ao rito ordinário;

REPRESENTAÇÃO – CONHECER – DEIXAR DE ACOLHER
CONCESSÃO CAUTELAR – RITO ORDINÁRIO – DAR CIÊNCIA – À SEGEX PARA INSTRUIR.

1.4. Cientiﬁcar a representante da presente decisão, nos
termos do art. 307, §7º, do RITCEES;

O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

1.5. Após as providências, os autos deverão ser remetidos à área técnica para instrução.

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação, com pediwww.tce.es.gov.br

do de medida cautelar interposta pelo Ministério Público de Contas em face da Secretaria Estadual de Saúde SESA, apontando indícios de irregularidades no âmbito
do Edital 03/2018 que tem por objetivo selecionar a melhor proposta técnica e ﬁnanceira para ﬁns de assinatura de Contrato de Gestão, cujo objeto consiste no gerenciamento do Hospital Antônio Bezerra de Farias – HABF.
Em síntese, o Digno representante aponta que o Processo Administrativo nº 77682912 (instrumentalizado no
Edital nº 0003/2018) está eivado de graves ilegalidades.
A Representação em tela foi autuada nesta Corte em
25/10/2018 (Termo de Autuação 08647/2018-1).
Ocorre que naquela mesma data, a Secretaria Estadual
de Saúde tornou público a suspensão (até ulterior deliberação) da abertura dos envelopes I e II, previsto nos
itens 4.21 e 8 do referido Edital, conforme comunicado
extraído do Diário Oﬁcial do Estado do dia 25 de outubro de 2018 (Peça Complementar 21269/2018-6, juntada aos autos pelo Representante).
Em razão disso e nos termos da Petição Intercorrente
01813/2018-5, o Ministério Público de Contas, por intermédio do Ilustre Procurador Luciano Vieira informa e requer o seguinte a este Tribunal:
Observa-se, assim, que não mais persiste o fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco
de ineﬁcácia da decisão, mantendo-se, contudo, inalterada as demais matérias tratadas na representação, haja
vista que o procedimento administrativo, que se encontra suspenso, não foi revogado ou anulado pela Administração Pública.
Posto isso, o Ministério Público de Contas, com fulcro
no art. 3º, inciso IV, da LC n. 451/2008 c/c art. 38, inciso
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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IV, do RITCEES, requer a desistência do pedido de medida cautelar inaudita altera parte, com o prosseguimento do feito sob o rito ordinário.
Após a realização de sorteio da relatoria do presente feito, tendo em vista que a Representação é em face de dois
jurisdicionados com relatorias distintas, e sendo os autos
encaminhados à área técnica para instrução, a Secretaria
de Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS elaborou a Manifestação Técnica 1348/2018 com
a seguinte proposta de encaminhamento:
4 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submeto a consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
4.1 – O conhecimento, recebimento e processamento
desta representação;
4.2– Nos termos do art. 307, § 3º do RITCEES, seja indeferida a medida cautelar, conforme fundamentação exposta no item 03 desta manifestação técnica;
4.3 – Determinar que os presentes autos caminhem sob
o rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES;
4.4 - Determinar a oitiva dos representados, para que se
pronunciem em até dez dias, nos termos do art. 307, §
3º do RITCEES
Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao representante do teor da decisão a ser proferida. Após, sugerimos o retorno dos autos a esta Secex SAS para prosseguimento da
instrução.

pelo Ministério Público de Contas em face da Secretaria
Estadual de Saúde, apontando indícios de irregularidades no âmbito do Edital 03/2018 que tem por objetivo
convocação pública para parceria com Organização Social de Saúde para gerenciamento do Hospital Antônio
Bezerra de Farias -HABF.

III - estar acompanhada de indício de prova;

Nela, aﬁrma o Digno Representante Ministerial que o
Edital 03/2018 está eivado de graves ilegalidades, motivo pelo qual apresentou a representação com pedido de
medida cautelar.

(...)

Todavia, o próprio Ministério Público de Contas juntou
aos autos comunicado de suspensão do andamento do
referido certame (Petição Intercorrente 1813/2018-5),
conforme extrai-se do Diário Oﬁcial do Estado do dia 25
de outubro de 2018 (Peça Complementar 21269/2018-6,
juntada aos autos pelo Representante).
Nesse passo, requer o Ministério Público de Contas a desistência do pedido de medida cautelar inaudita altera
parte, com o prosseguimento do feito sob o rito ordinário.
Compulsando os autos, observo que a análise acerca dos
requisitos de admissibilidade da representação foi feita
pela Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS nos seguintes termos:
Acerca dos requisitos de admissibilidade da representação, a LC nº 621/2012 em seus artigos 94 c/c 99, §2º estabelecem, verbis:

Após, vieram-me os autos para análise.

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

É o relatório.

I - ser redigida com clareza;

Segundo consta na instrução processual, trata-se de Representação com pedido de medida cautelar proposta

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
www.tce.es.gov.br

IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Trouxe o representante, elementos quanto a possíveis irregularidades contidas no Edital 03/2018, cujo objeto é
a convocação pública para parceria com Organização Social de Saúde para gerenciamento do Hospital Antônio
Bezerra de Farias -HABF.
Pois bem, da análise do acervo processual, o representante demonstra interesse e legitimidade nos termos do
art. 99 da LC nº 621/2012, motivo pelo qual a representação se mostra cabível, devendo ser processada.
Igualmente, em relação a apuração da condição para a
concessão da medida, veriﬁco que esta foi detidamente
avaliada pela SecexSAS e está consubstanciada na Manifestação Técnica 1348/2018, da qual destaco o seguinte trecho:
3 – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR
Conforme já apontado pelo Representante, não há pressupostos de Cautelar.
São pressupostos genéricos e essenciais para a concessão de qualquer espécie de tutela antecipada: a existência de prova inequívoca que conduza a um juízo de verossimilhança sobre alegações aliado ao receio de dano
irreparável ou de difícil reparação.
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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No que tange ao periculum in mora, entende-se que não
restou comprovado o esse requisito geral autorizador da
tutela antecipada.
O periculum in mora consiste no receio de dano irreparável ou de difícil reparação, mencionado no art. 273,
CPC, que justiﬁca a antecipação de tutela assecuratória é
aquele risco de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da
parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, e, enﬁm, iii) grave, que tem aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.
Conforme consta no Diário Oﬁcial do dia 25.10.2018, o
certame foi suspenso por determinação do Secretário
Estadual de Saúde, Sr. Ricardo Oliveira.
Ante o exposto, em sede de manifestação preliminar, entende-se que não restou demonstrado o periculum in
mora da suposta irregularidade apontada pelo representante.
Segundo se depreende dessa análise técnica preliminar, ausente o periculum in mora.
Isso porque, com a suspensão do certame até ulterior
deliberação da abertura dos envelopes I e II, previstos
nos itens 4.21 e 8 do Edital nº 3/2018 não mais persiste
o fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio e de risco de ineﬁcácia da decisão, fato que conduziu o douto Ministério Público de Contas a requerer
a desistência do pedido de medida cautelar inaudita altera parte, bem como, o prosseguimento do feito sob o
rito ordinário.
Em outras palavras, considerando a suspensão do mencionado procedimento licitatório por determinação do
Secretário Estadual de Saúde, Sr. Ricardo Oliveira, a área
técnica constatou que não há que se falar em periculum

in mora, ou seja, não há pressupostos de cautelar a serem analisados nestes autos (até o presente momento).
Em consequência disso e do requerimento de desistência do pedido de medida cautelar formulado pelo MPC,
na condição de Representante neste feito, a situação fática não permite a concessão de medida cautelar, razão pela qual também entendo que o assunto em questão poderá ser enfrentado em rito ordinário, permitindo uma análise técnica pormenorizada, oportunidade na
qual esta Corte poderá aprofundar-se no entendimento
quanto ao objeto licitado e, para quem sabe, oferecer luz
às decisões do jurisdicionado.
Diante do exposto, nos termos da Petição Intercorrente 01813/2018-5 apresentada pelo Ministério Público
de Contas, ora Representante, e da proposição técnica
subscrita na Manifestação Técnica 1348/2018, diante do
permissivo conferido a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria e tomados os fundamentos fáticos e de direito até aqui apresentados, recebo o processo de representação, e acolhendo, parcialmente, o que propõe a manifestação técnica da Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de DECISÃO que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
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:

enche os requisitos de admissibilidade, na forma dos
arts. 94 c/c o 99, § 2º, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.2. Com base no requerimento de desistência do pedido de medida cautelar apresentado pelo Ministério Público de Contas (Representante) e diante da análise técnica, DEIXAR DE ACOLHER a concessão da medida cautelar requerida diante da ausência de seus pressupostos;
1.3. CONVERTER estes autos ao rito ordinário face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES;
1.4. CIENTIFICAR o representante e os atuais responsáveis pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Hospital
Antônio Bezerra de Farias – HABF, representados dessa
decisão, nos termos do art. 307, § 7º, do RITCEES;
1.5. À SEGEX para instruir;
1.6. À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/11/2018 – 42ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo
Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

1.1. CONHECER da presente representação, vez que prewww.tce.es.gov.br
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Outras Decisões - 1ª Câmara

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 03141/2018-1

Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Processos: 03757/2016-8, 02196/2015-1, 02195/2015-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Iconha
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JOAO PAGANINI, JOSE ANTONIO MARCONSINI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA – EXERCÍCIO DE 2015 – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Iconha referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. João Paganini.
O Parecer Prévio TC 020/2017 Primeira Câmara, emitido
em 19/04/2017, recomendou ao Legislativo Municipal
a aprovação da Prestação de Contas apresentadas pela
agente responsável.

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

O Presidente da Câmara Municipal de Iconha, José Antônio Marconsini, encaminhou documentação referente ao julgamento da Prestação de Contas da Prefeitura

www.tce.es.gov.br

Municipal de Iconha, exercício 2015, através do OFÍCIO
GPC Nº. 220/2018 protocolizado neste Tribunal sob o nº
7460/2018-1.
Encaminhado os autos para o Ministério Público de Contas para ﬁns de manifestação acerca do julgamento pela Câmara Municipal de Iconha das contas do município,
este observou a ausência de cópia do Decreto Legislativo n.530/2017 que aprovou as contas da Prefeitura de
Iconha, sugerindo a notiﬁcação para que fosse providenciado o encaminhamento deste documento a esta Corte
de Contas (Manifestação do Ministério Público de Contas 00250/2018), da lavra do Procurador Geral de Contas Luciano Vieira.
Após notiﬁcado através da Decisão Monocrática
1470/2018, o Presidente da Câmara Municipal encaminhou a esta Corte a documentação solicitada.
Os autos retornaram ao Ministério Público de Contas para ﬁns de manifestação acerca da legalidade dos procedimentos, nos termos do §1º do art. 131 do Regimento Interno do TCE/ES. Por meio do Parecer do Ministério Público de Contas 5042/2018, da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira, o Ministério Público de Contas opinou pelo arquivamento do feito.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratiﬁco o posicionamento do Ministério Público Especial
de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada no Parecer do Ministério Público de
Contas 5042/2018, abaixo transcrita:
“[...] A Constituição Federal prevê a estruturação de
abrangente sistema de controle, interno e externo, visando assegurar a lisura na aplicação dos recursos e o
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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bom desempenho do Governo na execução de suas
ações, atribuindo-se exclusivamente à Câmara Municipal a prerrogativa para julgar as contas do Chefe do Poder Executivo Municipal.

RITCEES.

moun;

Com fulcro no inciso III[3] do art. 41 da Lei n. 8.625/93,
bem como no parágrafo único[4] do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Parquet

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(convocado).

Segundo assevera CASTRO “O julgamento é do Legislativo, porque o Parlamento pode acolher ou desprezar a
opinião do Tribunal de Contas, porque fala em nome dos
contribuintes e do povo, que são os donos do negócio”.

ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.

Infere-se que o julgamento das contas da Prefeitura de
Iconha, referente ao exercício de 2015, ocorreu na Sessão Ordinária realizada na Câmara Municipal, em 12
de dezembro de 2017, conforme ata acostada às ﬂs.
141/151, onde a decisão político-administrativa da Câmara coincidiu com a conclusão do Tribunal de Contas,
no sentido de aprovar as contas da Prefeitura de Iconha, referente ao exercício de 2015.
Denota-se que a Comissão de Finanças e Orçamento
procedeu à apreciação das contas anual do executivo expedindo-se o competente parecer com pronunciamento
conclusivo favorável à aprovação das contas, em obediência ao § 1º do artigo 166 da Constituição Federal, aplicável, no que couber, às contas do Prefeito Municipal.
Salienta-se que foi observado o quórum necessário para
legitimação do ato de votação das contas, sendo registrada na Ata da Sessão Ordinária do dia 12 de dezembro
de 2017, a presença dos 8 (oito) vereadores membros da
Casa Legislativa, aprovando-se, por unanimidade, o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2017, que deu origem
ao Decreto Legislativo nº. 530/2017 - ﬂs.139, que referendou o Parecer Prévio TC-20/2017 do TCEES.
Posto isto, pugna o Ministério Público de Contas pelo arquivamento do feito, nos termos do art. 131, § 1º, I, do

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.

LUCIANO VIEIRA

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Procurador-Geral

Decisão 03142/2018-6

Vitória, 15 de outubro de 2018.

Ministério Público de Contas”

Processo: 05166/2017-2

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento Ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua
consideração.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
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:
1.1. Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo
131, §1º, inciso I, do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/11/2018 – 40ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chawww.tce.es.gov.br

Exercício: 2016
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA – EXERCÍCIO DE 2016 – COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
VOTO DO RELATOR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Mario Sergio Lubiana - Prefeito Municipal à época.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 1108/2017
(doc. 58) onde constam indícios de irregularidades
as quais foram apontadas na Instrução Técnica Inicial
1579/2017 (doc. 59), com sugestão de citação do resTerça-feira, 4 de dezembro de 2018

26

ATOS DA 1a CÂMARA

ponsável, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
2045/2017 (doc. 61):
Descrição do achado
4.2.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da
LDO quanto à limitação de empenho
4.3.1 Apuração de déﬁcit orçamentário

Responsável
Mario Sergio
Lubiana
Mario Sergio
Lubiana
4.3.2 Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro eviden- Mario Sergio
ciando desequilíbrio das contas públicas
Lubiana
6.1 Ausência de controle das fontes de recur- Mario Sergio
sos evidenciadas no demonstrativo do superá- Lubiana
vit/déﬁcit ﬁnanceiro encaminhadas no anexo
ao balanço patrimonial consolidado
7.4.1.1 a) Despesas Contraídas Nos Dois Últi- Mario Sergio
mos Quadrimestres De Mandato Sem Suﬁcien- Lubiana
te Disponibilidade De Caixa Para Pagamento
7.4.1.1 b) Realização De Despesa Orçamentária Mario Sergio
Sem Prévio Empenho
Lubiana

Devidamente citado, o responsável apresentou razões
de defesa no prazo legal.
Foram os autos submetidos à análise da área técnica a
qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2298/2018
(doc. 70) opinando pela rejeição das contas apresentadas.
O Ministério Público de Contas, no Parecer 2577/2018
(doc. 74), da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, manifesta-se no mesmo sentido.
Os autos integraram a pauta da Sessão Ordinária da 1ª
Câmara, no dia 29/08/2018, quando foi realizada sustentação oral e juntada de memoriais e notas taquigráﬁcas
(docs. 79/215).
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que exarou a Manifestação Técnica 875/2018 (doc.218), opinando pela re-

jeição das contas apresentadas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas no Parecer 4701/2018 (doc. 222), da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Assim vieram os autos a este Gabinete para emissão de
voto.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Analisando 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 2298/2018 (exceto quanto ao
item 2.4, considerado Regular com Ressalva após a sustentação oral) e Manifestação Técnica 875/2018 abaixo
transcrita:
- Instrução Técnica Conclusiva 2298/2018
“(...)
2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE

Rubrica
Receita Primária
Despesa Primária
Resultado Primário

Meta LDO*
129.309.400,00
132.161.441,86
-1.003.500,00

Execução
110.998.212,42
113.068.711,50
-2.070.499,08

Resultado Nominal

-1.116.832,50

1.989.475,98

Fonte: Processo TC 05166/2017-2 - Prestação de Contas Anual/2016, *http://sisaudweb.tce.es.gov.br/: acesso em 01/12/2017.
Considerando o disposto no art. 9º da Lei Complementar 101/2000 e a previsão no art. 19 da LDO do Município (Lei 3331/2015), 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:
Art. 19. Ficam as seguintes despesas sujeitas à limitação
de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas nos
artigos 9º e 31, inciso II, § 1º, da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000:
I - Despesas com obras e instalações, aquisição de imóveis e compra de equipamentos e material permanente;
II - Despesas de custeio não relacionado aos projetos
prioritários.

Consta do RT 1108/2017:

Parágrafo Único. Não serão passíveis de limitação de
empenho as despesas concernentes a ações nas áreas de educação e saúde, desde que cumprido os índices mínimos de aplicação deﬁnidos na Constituição Federal. Também não serão limitadas as despesas com assistência social, cujos recursos sejam repassados fundo
a fundo.

Observou-se que o município, em 2016, não atingiu as
metas estabelecidas na LDO para os resultados primário
e nominal (tabela 04).

Tendo em vista que o município descumpriu as metas estabelecidas na LDO para os Resultados Nominal e Primário, e, apesar da ocorrência de superávit ﬁnanceiro do

2.1. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO
QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO (ITEM 4.2.1 DO RT
1108/2017)
Base Normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF) e 19 da LDO.

www.tce.es.gov.br
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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% e 60% entre outras; 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.
JUSTIFICATIVA:
O defendente alega que o demonstrativo da dívida consolidada líquida referente ao 3º quadrimestre de 2014
(ano anterior à elaboração da LDO para 2016) demonstra
a inexistência de dívida consolidada líquida, tendo em
vista que a mesma montava em R$ 12.098.245,00 em
contraste com uma disponibilidade de caixa bruta e haveres ﬁnanceiros da ordem de R$ 30.970.898,76.
Acrescenta que a situação continuou no exercício
de 2015, no qual para uma dívida consolidada de R$
11.360.920,16, existia uma disponibilidade de caixa bruta e demais haveres ﬁnanceiros no valor de R$
17.847.452,25, não justiﬁcando a necessidade de se
atingir metas ﬁscais. Segundo argumenta, sem a existência de dívida consolidada as metas ﬁscais perdem o seu
objeto, não havendo necessidade de previsão. Faz menção também, como fundamento de suas argumentações
o voto do Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Chamoun, no Parecer Prévio TC 58/2017 (proc. TC 4106/16).
Quanto ao resultado primário, o defendente não expôs
argumentação especíﬁca.
ANÁLISE:
De início, contrapondo a alegação de inexistência da dí-

vida consolidada em função de saldo ﬁnanceiro para absorvê-la, veriﬁca-se que a existência da dívida, registrada
contabilmente, é fática ainda que o quantitativo monetário em caixa seja suﬁciente para pagá-la, sendo, aliás,
neste caso, um fator positivo a ser considerado quando
da análise das ﬁnanças do Poder Executivo.
Quanto à ﬁxação das metas ﬁscais, não cabe ao gestor
agir discricionariamente em decidir pela sua necessidade ou não, ﬁcando-lhe reservado apenas a liberdade de
opinar quanto ao valor a ser ﬁxado. A sua elaboração
e integração junto a LDO é uma imposição da LRF (lei
101/00) no art. 4º, §1º, o qual inclusive determina que
tais metas sejam observadas não só no exercício ao qual
se referem, mas também nos dois exercícios seguintes.
Indo além disso, a LRF ainda determina que, na possibilidade de não realização das metas de Resultado Primário
e Nominal estabelecidas na LDO, é requerido do gestor
responsável, a promoção, por ato próprio e nos montantes necessários, da limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Destaque que o ponto inicial tem origem no art. 1º, §1º,
da lei de responsabilidade ﬁscal (Lei 101/2000), o qual
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.
Posto isto, veriﬁca-se que o art. 1º da LRF, criou a obrigação de o gestor público de zelar pelo alcance do equilíbrio orçamentário e ﬁnanceiro do ente público, em cada exercício. É dizer que o gestor à frente da entidade
deve, embasado nas diretrizes legais que regem a admiwww.tce.es.gov.br

nistração dos recursos públicos, utilizar-se das ferramentas gerenciais criadas pela legislação pátria, na busca do
equilíbrio das contas públicas, compatibilizando a disponibilidade ﬁnanceira e a realização dos gastos autorizados na lei orçamentária. O gestor tem a obrigação de se
adiantar aos riscos inerentes à administração das ﬁnanças públicas e priorizar aos gastos considerados essenciais e fundamentais para o atendimento das demandas
do cidadão.
Já em seu art. 9º, a LRF, determina os critérios a serem
adotado no caso do descumprimento das metas de resultado primário e nominal:
Art. 9º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento
das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
(...)
§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o
Ministério Público não promoverem a limitação no prazo
estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a
limitar os valores ﬁnanceiros segundo os critérios ﬁxados
pela lei de diretrizes orçamentárias.
(...)
Como se pode extrair da leitura do art. 9º da LRF, a conTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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tenção de despesas por meio da limitação de empenhos
ao veriﬁcar-se a impossibilidade de cumprimento das
metas ﬁscais, é uma determinação legal e inevitável para
que o ente público retorne à condição de arrecadar recursos suﬁcientes para suportar suas despesas.
Compulsando os documentos apresentados, veriﬁca-se
que nos últimos três exercícios o município só demonstra saldo positivo de dívida consolidada líquida em 2016:
DÍVIDA CONSOLIDADA
DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA
DEDUÇÕES
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

2014

2015

2016

12.098.245,00

11.360.920,16

11.781.225,01

(30.970.898,76)
0

(17.847.452,25)
0

11.772.777,06
8.447,95

Ou seja, no decorrer dos 3 exercícios confrontados, observou-se que o desempenho sofreu queda acentuada
nesse requisito legal, embora não haja descumprimento
do limite de dívida consolidada líquida.
Observa-se que, quando da elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo poderia ter estabelecido meta igual ou próxima a zero, uma vez que não
havia dívida a ser reduzida. Porém, após feito o planejamento necessário foi estabelecido metas a serem cumpridas, consubstanciadas em lei aprovada pelo Poder Legislativo.
Assim, entende-se que, se for veriﬁcado erro formal na
estipulação das referidas metas de resultado, ou a possibilidade de não atingimento das mesmas, deveria o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo projeto
de lei a ﬁm de alterar tais valores, e não apenas ignorá-las e alegar que não havia necessidade de cumpri-las.
Pelo exposto, sugere-se manter o presente indicativo de
irregularidade, todavia passível de ressalva.

Por oportuno, sugere-se determinar ao atual gestor do
município que, quando da elaboração das metas ﬁscais,
realize um planejamento condizente com a real necessidade de redução da trajetória da dívida consolidada líquida do ente a ﬁm de ﬁxar as metas de resultado primário e nominal, como também encaminhe ao Poder
Legislativo projeto de lei caso observe a necessidade de
alteração das metas estabelecidas se veriﬁcado erro no
planejamento ou a possibilidade do não atingimento das
metas.
2.2. APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (Item
4.3.1 do RT 1108/2017)
Base Normativa: Artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da
Lei Federal nº 4.320/1964;
Consta do RT 1108/2017:
No confronto entre os totais da Receita Arrecadada e da
Despesa Orçamentária Executada, apurou-se Déﬁcit Orçamentário no montante de R$ 98.417,69, conforme demonstrado a seguir:
Tabela 09: Resultado da execução orçamentária
Em R$ 1,00
Receita total arrecadada
Despesa total executada (empenhada)
Resultado da execução orçamentária
(déﬁcit)

113.591.743,90
113.690.161,59
-98.417,69

Fonte: Processo TC 05166/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
Constatou-se ainda o não reconhecimento de despesas
orçamentárias no exercício sob análise, no montante de
R$ 989.962,83, tendo sido lançadas à conta da execução
orçamentária de exercício seguinte, 2017.
Diante do apresentado, propõe-se a citação do Prefeito
www.tce.es.gov.br

para que apresente as alegações de defesa e/ou documentos que esclareçam este indicativo de desequilíbrio
das contas públicas.
JUSTIFICATIVA:
O defendente informa que o déﬁcit orçamentário de R$
98.417,69 representa apenas 0,09% do valor da despesa
executada. Acrescenta que o déﬁcit em questão foi coberto pelo superávit ﬁnanceiro de R$ 6.406.260,46, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.
Quanto ao valor de R$ 989.962,83, registrado como despesa de exercício anterior em 2017, o defendente alega referir-se a valor empenhado em 2016, e anulado em
função de não liquidação da mesma. Assim, no decorrer
do exercício de 2017, tendo sido constatada a necessidade de reempenho das mesmas despesas, por questão
de economia processual, utilizou-se os processos que já
estavam em tramitação, empenhando-se como se fosse do exercício anterior. Também encaminhou em peça
complementar cópia de listagem das anulações de empenhos realizada no período de 01/10/16 a 31/12/16, no
total de R$ 10.429.790,20.
ANÁLISE:
Constatou-se que o município encerrou o exercício com
superávit ﬁnanceiro de R$ 8.013.291,55, bem como trouxe saldo ﬁnanceiro superavitário do exercício anterior
(2015), da ordem de R$ 6.406.260,46. Quanto ao montante de R$ 989.962,83, lançado no exercício de 2017 como despesas de exercício anterior, destaque-se que não
foi possível localizá-lo na listagem de anulações de empenhos encaminhada junto à justiﬁcativa.
Entretanto, muito embora no global haja superávit em
exercício anterior suﬁciente para a absorção do déﬁcit
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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orçamentário, quando se observa o resultado ﬁnanceiro por fontes de recursos (próximo item) constata-se a
existência de déﬁcit ﬁnanceiro em diversas fontes de recursos, tornando inviável o acolhimento das justiﬁcativas e a consideração do déﬁcit orçamentário como item
regular. Como agravante, ﬁca o reconhecimento de R$
989.962,83 em despesas de exercícios anteriores em
2017, evidenciando que deixaram de serem lançadas em
exercício e orçamentos próprios, notadamente nos meses de novembro e dezembro de 2016, conforme apêndice a esta instrução técnica. Mantida, portanto, a irregularidade.
2.3. APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS (ITEM 4.3.2
DO RT 1108/2017)
Base Normativa: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Consta do RT 1108/2017:
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital BALPAT), veriﬁcou-se o déﬁcit ﬁnanceiro nas
diversas fontes especiﬁcadas a seguir, resultado do confronto entre ativo e passivo ﬁnanceiros, sendo que a fonte recursos ordinários não possui resultado positivo suﬁciente para a cobertura:
Fonte de Recursos
MDE
Fundeb (40%)
Recursos do FNDE
Recursos Próprios - Saúde
Demais Recursos Vinculados
A Saúde
Convênios dos Estados
Convênios da União

Resultado Financeiro (R$)
-158.276,57
-57.244.982,36
-24.427,98
-28.088.428,51
-479.274,49
-13.545.650,41
-2.216.093,97

Ademais, conforme foi veriﬁcado das prestações de con-

tas mensais de 2017, efetuadas no sistema CidadES, veriﬁcou-se o empenho em despesas de exercícios anteriores em um montante de R$ 989.962,83, valor este relevante, pago às fontes de recursos R$285.347,95 Não Vinculadas, R$ 320.140,38 Educação recursos próprios, R$
131.286,20 Saúde recursos próprios e R$ 394.687,24 Saúde recursos SUS. Ou seja, a ausência de reconhecimento
da totalidade da despesa orçamentária em 2016 compromete ainda mais o quadro deﬁcitário apresentado acima.
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do art.
8º, da Lei Complementar 101/00, 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.
Diante do apresentado, propõe-se a citação do Prefeito
para que apresente as alegações de defesa e/ou documentos que esclareçam este indicativo de desequilíbrio
das contas públicas.
JUSTIFICATIVA:
O defendente contesta o apontamento de desequilíbrio
das contas públicas em função do superávit ﬁnanceiro
apurado no exercício. Questiona também o fato de o Relatório Técnico mencionar apenas as contas com saldo negativo, deixando de apresentar as fontes vinculadas e não
vinculadas com saldo positivo. Aﬁrma que, ao realizar-se
o confronto entre as fontes de saldos positivos e negativos, apura-se um superávit ﬁnanceiro de R$ 8.013.291,55.
Informa também que existem inconsistências de valores
quando se apura as fontes de recursos de forma individual. Segundo alega, os valores registrados nas fontes de
recursos ordinários (R$ 40.355.702,51), bem como nas
fontes FUNDEB 60% (R$ 29.586,93), FUNDEB 40% (R$
www.tce.es.gov.br

-57.244.982,36) e Saúde rec. próprios (R$ -28.088.428,51)
constantes do demonstrativo de superávit/déﬁcit ﬁnanceiros do Balanço Patrimonial estão incorretos.
Expõe neste caso, o entendimento de que tal demonstrativo consubstancia-se apenas em uma peça acessória que
não compromete a exatidão das contas apresentadas no
mesmo Balanço Patrimonial. Informa ainda, que, de acordo com o setor de contabilidade do município, a inconsistência de recursos por fontes conforme relatado no RT
1108/17, originou-se da base de dados do sistema informatizado de contabilidade, acumulando valores aleatórios da época em que a execução orçamentária e ﬁnanceira não era controlada por fontes.
Neste contexto, aﬁrma que determinou ao setor contábil a análise detalhada deste apontamento, aﬁm de que
a PCA de 2018 represente de forma ﬁdedigna o detalhamento do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro constante do Balanço Patrimonial.
ANÁLISE:
A nova estrutura do Balanço Patrimonial, ao integrar em
seu corpo o detalhamento do superávit ou déﬁcit ﬁnanceiro passou a permitir a análise de forma mais precisa da
real situação ﬁnanceira de cada fonte de recurso integrante do ativo ﬁnanceiro.
Utilizando-se desse novo formato foi possível analisar de
forma mais detalhada quais as fontes que de fato o município dispunha para lastrear o seu passivo ﬁnanceiro. Nesse sentido, foi então constatado desequilíbrio ﬁnanceiro
entre as fontes ﬁnanciadoras e o passivo de curto prazo.
Veja-se que, apesar de o resultado do confronto entre as
fontes ﬁnanciadoras e os passivos ﬁnanceiros demonstrarem um superávit ﬁnanceiro de R$ 8.013.291,55, quanTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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do se aprofunda a análise das contas envolvidas no cálculo, percebe-se que várias fontes ﬁnanciadoras vinculadas
apresentam saldo negativo.
E por agregarem recursos exclusivamente vinculados,
com ﬁnalidade de gasto já deﬁnida, as demais fontes vinculadas que apresentam saldo positivo não podem, por
força legal do parágrafo único do art. 8º da LRF, serem utilizadas para compensar os saldos negativos de outras fontes de recursos.
Art. 8º da LRF:
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.
Neste sentido, resta lançar mão dos saldos positivos das
fontes não vinculadas, ou seja, de livre utilização. Ocorre que o saldo constante da conta não vinculada é insuﬁciente para fazer frente ao saldo deﬁcitário das fontes
de recursos vinculadas, conforme demonstrado pelo quadro abaixo:
Fonte de Recursos
MDE
Fundeb (40%)
Recursos do FNDE
Recursos Próprios - Saúde
Demais Recursos Vinculados A
Saúde
Convênios dos Estados
Convênios da União
Saldo das fontes vinculados
negativas
Recursos não vinculados
Déﬁcit

Resultado Financeiro (R$)
-158.276,57
-57.244.982,36
-24.427,98
-28.088.428,51
-479.274,49

to das informações do Balanço Patrimonial, como assevera o defendente.
Pelo contrário, trata-se de uma informação adicional que
permite detalhar as informações que compõe a apuração do resultado originado do confronto entre o ativo
e passivo ﬁnanceiro registrados no Balanço Patrimonial.
Havendo inconsistência de alguns saldos integrantes do
demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiros, conforme alegado pela defesa, ﬁca comprometida a informação registrada no demonstrativo contábil.
Se o demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiros reﬂete a diferença entre ativo e passivo ﬁnanceiros, deduz-se de pronto que qualquer incongruência encontrada nas duas formas de apuração do resultado ﬁnanceiro
evidencia que as informações contábeis a ele pertinentes não estão reﬂetindo de forma ﬁdedigna a situação ﬁnanceira do município.
Registre-se ainda que o resultado ﬁnanceiro positivo é
fonte de abertura de créditos adicionais em exercícios
posteriores, nos termos da Lei 4320/1964, e que tal utilização deve observar as fontes de recursos, nos termos
do parágrafo único do art. 8º da LRF.
Assim, diante do exposto, somos por manter a irregularidade.

-13.545.650,41
-2.216.093,97
-101.757.134,29

2.4. 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 1108/2017)

40.355.702,51
-61.401.431,78

Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64.

Acrescente-se também que tal demonstrativo não incorpora apenas uma peça acessória sem comprometimen-

Consta do RT 1108/2017:
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
MDE
Fundeb (40%)
Recursos do FNDE
Recursos Próprios - Saúde
Demais Recursos Vinculados
A Saúde
Convênios dos Estados
Convênios da União

Resultado Financeiro (R$)
-158.276,57
-57.244.982,36
-24.427,98
-28.088.428,51
-479.274,49
-13.545.650,41
-2.216.093,97

Entretanto, o resultado acima é inconsistente com o apurado por este TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, tabela 22 deste relatório, especialmente quanto aos recursos
vinculados ao FUNDEB, Recursos Próprios - Saúde, convênios do Estado e convênios da União.
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 citar o Prefeito para
que apresente as justiﬁcativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo de irregularidade.
JUSTIFICATIVA:
O defendente salienta que a irregularidade apresentada
neste item é uma réplica do apontamento anterior (item
4.3.2 do RT), e que, assim como informado na justiﬁcativa anterior, o detalhamento do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro por fonte de recursos apresenta valores inconsistentes, cuja origem está na base de dados acumulada da
época em que os recursos orçamentários e ﬁnanceiros
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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não eram controlados por fontes. Informa também a impossibilidade de substituição de peça contábil em virtude das normas contábeis atualmente em vigor.
ANÁLISE:
Deve-se esclarecer, de início, que o presente apontamento não repete o anterior. No anterior citou-se pela
evidência de déﬁcit ﬁnanceiro nas contas do município
e no presente apontamento, citou-se pela presença de
inconsistência na apresentação do resultado ﬁnanceiro
nos demonstrativos contábeis. São, portanto, apontamentos distintos.
Quanto à defesa apresentada, assim como no item anterior, o defendente conﬁrmou a existência de inconsistências em fontes de recursos integrantes do demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiros, sem apresentar,
contudo, novas informações e documentos que possibilitem averiguar o real saldo das mesmas. Vale ressaltar
que tais inconsistências impactam diretamente no resultado ﬁnanceiro demonstrado no Balanço Patrimonial.
Neste contexto, é oportuno ressaltar que uma das características qualitativas que se requer da informação contábil, é a representação ﬁdedigna, pois para ser útil como informação contábil, ela deve representar ﬁdedignamente os fenômenos econômicos e outros a que se pretenda representar, sendo alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro
material.
No caso do município em análise, as contas públicas pertinentes ao exercício de 2016 demonstram desequilíbrio
orçamentário ao evidenciar gastos superiores às receitas
auferidas. Note-se ainda que foram identiﬁcados, conforme analisado no próximo item deste relatório, que o

município assumiu despesas sem lastro suﬁciente para
pagá-las dentro do exercício ou no próximo.
Diante do exposto, uma vez que não há nos autos evidências de que o município tenha tomado medidas efetivas para contornar o descontrole averiguado no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro, somos por
considerar o item não regularizado.
2.5. Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem suﬁciente disponibilidade de caixa para pagamento (Item 7.4.1.1.a DO RT 1108/2017)
Base Normativa: art. 42 da LRF
Consta do RT 1108/2017:
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
www.tce.es.gov.br

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
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 disponibiTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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lidade 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.
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):

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.

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).

Diante do exposto, propõe-se citar o responsável a apresentar alegações de defesa acompanhadas de documentos comprobatórios.

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.

Informa o jurisdicionado que refez os cálculos, excluindo
o montante de R$ 989.688,52, computado na coluna de
consignações, referente a despesas de exercícios anteriores empenhado no exercício de 2017.

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:
Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a pagar não processados (R$):
Destinação dos Recursos
Saúde - Recursos próprios
Educação - Recursos próprios
Total

Disponibilidade de
caixa bruta
296.096,83
215.785,82
511.882,65

Obrigações ﬁnanceiras
Até 31/04 A partir de 01/05
17.193,40
464.071,27
1.253,31
926.313,06
18.446,71
1.390.384,33

Dispon. Líquida
30/04
278.903,43
214.532,51
493.435,94

Dispon. Líquida
31/12
-185.167,84
-711.780,55
-896.948,39

Disponibilidade de caixa após da inscrição dos restos a pagar não processados do exercício (R$):
Destinação dos Recursos
Saúde - Recursos próprios
Educação - Recursos próprios
Total

Dispon. Líquida
antes inscrição
RPNP
-185.167,84
-711.780,55
-896.948,39

Obrigações ﬁnanceiras
Até 31/04 A partir de 01/05
119.880,00
119.880,00

1.543,50
80.252,58
81.796,08

Dispon. Líquida
em 30/04

Dispon. Líquida
Em 31/12

-305.047,84
-711.780,55
-1.016.828,39

-306.591,34
-792.033,13
-1.098.624,47

JUSTIFICATIVA:

Segundo informa, o valor registrado na coluna de consignações da tabela elaborada por esta corte de contas para apuração do cumprimento do art. 42 da LRF, é incorreto, não se referindo a despesa sem empenho do exercício de 2016.
Assim, conforme seus cálculos em nova tabela, o valor
disponível na fonte de recursos não vinculados passou
a ser de R$ 1.272.399,84, e que seria suﬁciente para absorver os saldos negativos das fontes saúde rec. próprios
e educ. recursos próprios, respectivamente nos montantes de R$ -175.305,14 e R$ -471.892,75.

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$
987.051,89) não é suﬁciente para acobertar a insuﬁciência de caixa das fontes Saúde e Educação recursos próprios (R$
-1.098.624,47).

ANÁLISE:

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 (Recursos próprios, Recursos programas federais e Outros recursos).

Nota-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF atribuiu, ao Órgão Central de Contabilidade da União, no §
2º do art. 50, a responsabilidade pela edição de normas
gerais para consolidação das contas públicas:

Consta do referido APÊNDICE G as seguintes informações sobre as obrigações de despesa consideradas na apuração:
www.tce.es.gov.br

De início, vale ressaltar que a metodologia utilizada por
esta Corte de Contas para apuração do art. 42, deriva da
utilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
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§ 2º A edição de normas gerais para consolidação das
contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade
da União, enquanto não implantado o conselho de que
trata o art. 67.

monstrativos ﬁscais nos três níveis de governo, de forma a garantir a consolidação das contas públicas na forma estabelecida na Lei Complementar nº 101, de 2000,
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), resolve:

mativa TC 001/2018, de 29 de maio de 2018, sobre a ﬁxação e a ratiﬁcação das disposições a ﬁm de apurar o
cumprimento do artigo 42 da LRF, dentre as quais citamos:

Nesse sentido, a Lei nº 10.180/2001, no seu art. 17, inciso I deﬁne que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN é
o órgão central de contabilidade da União:

O método utilizado nas instruções técnicas do TCEES tem
por base normativa o próprio dispositivo da LRF, qual seja o artigo 42 e seu parágrafo único, interpretação essa
baseada nos conceitos trazidos pelo Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional vigente
à época da prestação de contas. Destarte, as instruções
técnicas do TCEES adotam, e não poderia ser de forma
contrária, tal metodologia.

II - Para apuração da disponibilidade líquida de caixa serão deduzidos:

Art. 17. Integram o Sistema de Contabilidade Federal:
I - a Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central;
Tal competência, no que se refere à padronização de
critérios orçamentários, contábeis e ﬁscais, vem sendo
exercida por meio da edição do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – MCASP e do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF.
No manual de demonstrativos ﬁscais, aprovado pela
Portaria 553 de 22 de setembro de 2014, é expressa sua
aplicação a partir do exercício de 2015 e a competência
para ditar tais normas decorre, como exposto no preâmbulo, das seguintes legislações:
Assim, considerando o disposto no inciso I do art. 17 da
Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e no inciso I do
art. 6º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009,
que conferem à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do
Ministério da Fazenda (MF) a condição de órgão central
do Sistema de Contabilidade Federal;
Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 18
da Lei nº 10.180, de 2001, complementadas pelas atribuições deﬁnidas no art. 7º do Decreto nº 6.976, de
2009, e nos incisos XIV, XXI, XXII e XXIII do art. 21 do Anexo I do Decreto nº 7.482, de 16 de maio de 2011;
Considerando a necessidade de padronização dos de-

A base para a aferição do art. 42 da LRF decorre expressamente das portarias STN nº. 553/2014 e portaria conjunta STN-SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014, bem
como da Portaria 700/2014 que tratam, em síntese, da
aprovação e do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)
e da 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao
Setor Público (MCASP).
Isto posto, conclui-se que, para apuração do disposto
no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal parte-se da
disponibilidade bruta de caixa, da qual são deduzidos
os Restos a Pagar Processados, e os Restos a Pagar Não
Processados de exercícios anteriores. Os recursos que
sobrarem, são chamados de Disponibilidade Líquida de
Caixa, e poderão ser utilizados para inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do exercício.
Neste mesmo sentido o TCEES já paciﬁcou alguns entendimentos sobre a matéria, dentre os quais apontamos
os processos TC 3083/2013, 3.096/2013, 2.948/2013 e
3.242/2013 como precedentes sobre a metodologia aplicada na apuração do artigo 42 da LRF. Além disso, o Plenário deste Tribunal decidiu recentemente, Decisão Norwww.tce.es.gov.br

a) Todos os encargos e demais compromissos a pagar até
o ﬁnal do exercício, inclusive os restos a pagar não processados de exercícios anteriores, independentemente
da natureza da despesa contratada ser de caráter continuado ou não, revestindo-se ou não de caráter de essencialidade, emergência e cuja não celebração importe em prejuízo à continuidade do serviço público; (grifo nosso)
(...)
IV - O ato de “contrair obrigação de despesa” será considerado no momento da assunção da obrigação, ou seja,
da emissão do ato administrativo gerador da despesa, da
data de assinatura do contrato, convênio, acordo, ajuste
e outros instrumentos congêneres ou, na ausência desses, da data do empenho da despesa, na forma do artigo
62 da Lei 8.666/1993.
(...)
VI - As obrigações de despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato e inscritas em restos a pagar processados e não processados,
com insuﬁciência de disponibilidade de caixa, conﬁguram o descumprimento do caput, do art. 42 da Lei Complementar nº. 101/2000, observado o disposto no inciso
V, do artigo 1º desta Decisão Normativa.
Após as considerações preliminares passa-se à análise
dos argumentos apresentados pelo defendente.
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Os valores considerados na tabela 22 para apuração da
disponibilidade líquida das fontes de recursos abarcam
todas as obrigações ﬁnanceiras assumidas pelo município no decurso do exercício ﬁnanceiro, bem como aquelas obrigações já assumidas em exercícios anteriores e
pendentes de pagamento.
Neste cômputo também se insere aquelas despesas que,
apesar de guardarem relação com o exercício em análise, só foram efetivamente empenhadas no exercício subsequente.
No caso em questão, o defendente entendeu que as despesas do exercício em análise, registradas no exercício
subsequente como “despesas de exercício anterior” não
deveriam constar do cálculo do art. 42.
Constatou-se que, conforme apêndice a esta instrução
técnica, tratam-se de despesas empenhadas em 2017,
de competência, principalmente, dos meses 11 e 12 de
2016 (despesas com ticket alimentação, consumo de
água, energia, telefone, etc.). Portanto, incorridas e não
empenhadas em época própria (2016), devendo compor
o cálculo da disponibilidade líquida de caixa e aferição
do art. 42 da LRF.
Registre-se que tal relação foi extraída dos dados encaminhados pelos gestores municipais junto à prestação
de contas mensal de 2017, dados declaratórios (prestações de contas mensais de 2017, no sistema CidadES).
Portanto, diante do exposto, permanece a irregularidade.

Consta do RT 1108/2017:
Conforme foi veriﬁcado das prestações de contas mensais de 2017, efetuadas no sistema CidadES, veriﬁcou-se
o empenho em despesas de exercícios anteriores em um
montante de R$ 989.962,83, valor este relevante, pago
às fontes de recursos R$ 285.347,95 Não Vinculadas, R$
320.140,38 Educação recursos próprios, R$ 131.286,20
Saúde recursos próprios e R$ 394.687,24 Saúde recursos SUS:
[...]
Notou-se que os registros contábeis constam notadamente em janeiro e fevereiro de 2017, antes do encaminhamento da PCA de 2016, e que o cômputo do valor na
aferição da disponibilidade de caixa líquida evidenciada
no anexo 5 do RGF foi determinante, reﬂetindo na apuração do art. 42 da LRF.
Nesse sentido, propõe-se a citação do responsável para
alegações de defesa, acompanhadas de documentos de
prova, tendo em vista evidências de execução de despesas em 2016 sem prévio empenho.
JUSTIFICATIVA:
Segundo o jurisdicionado, nenhuma das despesas empenhadas em 2017 como despesas de exercícios anteriores se encontravam realizadas em 2016, conﬁgurando-se em despesas não liquidadas que foram anuladas ao
ﬁnal de 2016.

2.6. Realização de despesa orçamentária sem prévio
empenho (Item 7.4.1.1.b DO RT 1108/2017)

E os empenhos em 2017 como despesas do exercício anterior assim foram registradas por questão de economia
processual, utilizando-se os mesmos processos que já se
encontravam em tramitação.

Base Normativa: Art. 167, II da Constituição da República, arts. 59 e 60 da Lei 4320/64.

Acrescenta que se a administração tivesse intenção de
utilizar as anulações como forma de burlar a LRF, as rewww.tce.es.gov.br

feridas despesas teriam sido empenhadas como pertencentes ao exercício de 2017. Destaca que em 2016 foram
anulados empenhos no montante de R$ 10.429.790,20,
conforme listagem de anulações encaminhada em peça complementar. Alega também que não há no relatório técnico documentação que comprove a realização de
despesas sem prévio empenho.
ANÁLISE:
Analisando-se a justiﬁcativa apresentada, bem como a
lista de anulações encaminhada em peça complementar,
não foi possível veriﬁcar se as despesas mencionadas foram empenhadas e anuladas em 2016.
Além disso, conforme consta do apêndice ao ﬁnal desta Instrução técnica, os históricos registrados nos empenhos realizados em 2017 à conta de despesas de exercícios anteriores esclarecem que se trata de despesas
de competência, principalmente, dos meses 11 e 12 de
2016 (despesas com ticket alimentação, consumo de
água, energia, telefone, etc.) e que, portanto, foram incorridas e não empenhadas em época própria, exercício
de 2016.
Registre-se que tal relação foi extraída dos dados encaminhados pelos gestores municipais junto à prestação de contas mensal de 2017, dados declaratórios, por
meio do sistema CidadES.
Ora, as despesas foram executadas em 2016, ou seja, os
serviços de fornecimento de energia elétrica, de água,
telefonia e outros, todos de natureza continuada foram
executados em 2016, sem que tenha havido o prévio
empenho por parte do Poder Executivo.
Dispõe o art. 167, II da Constituição da República:
Art. 167. São vedados:
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou
adicionais;
E os arts. 59 e 60 da Lei Complementar 4320/64:

Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

Fonte: Processo TC 5166/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Fonte: Processo TC 5166/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

(...)

Conforme se observa da tabela anterior foram cumpridos os limites legal e prudencial (limite legal = 54% e prudencial = 51,3%).

OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS

§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo
período, assumir, por qualquer forma, compromissos
ﬁnanceiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.
(...)
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio
empenho.
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação especíﬁca
será dispensada a emissão da nota de empenho.

Valor
110.963.758,85
56.221.840,08
50,67%

Limite das Despesas com Pessoal - Consolidado
Tabela 2: Despesas com pessoal consolidadas Em R$
1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL

Valor
110.963.758,85
59.577.839,65
53,69%

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa
cujo montante não se possa determinar.

Fonte: Processo TC 5166/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Conforme se observa da tabela anterior, considerando
as despesas consolidadas, foram cumpridos o limite legal de 60% e o limite prudencial de 57%.

Por serem de natureza continuada, portanto, despesas
repetitivas, conhecidas e perfeitamente passíveis de estimativa, não há justiﬁcativa pela não estimativa e empenho dos valores pela administração municipal, afetando
o equilíbrio das contas do Poder Executivo.
Isso posto, somos pelo não saneamento do item.
GESTÃO FISCAL
DESPESAS COM PESSOAL
Limite das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
Tabela 1: Despesas com pessoal – Poder Executivo

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 1108/2017, 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
www.tce.es.gov.br

Valor
11.781.225,01

Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL
% da dívida consolidada líquida sobre a
RCL

11.772.777,06
8.447,95
110.963.758,85
0,01%

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 1108/2017, não foram extrapolados
os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita
Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da República; bem como não houve concessão de garantias ou
recebimento de contra garantias:
Tabela 4: Operações de crédito Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito
% do montante global das operações de
crédito sobre a RCL
Amortização, juros e demais encargos da
dívida
% do comprometimento anual com
amortização, juros e encargos da dívida
sobre a RCL

Valor
110.963.758,85
1.000.000,00
0,90%
0,00
0,00%

Fonte: Processo TC 5166/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Tabela 5: Operações de crédito – ARO Em R$ 1,00
Descrição
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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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

110.963.758,85
0,00
0%

Fonte: Processo TC 5166/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Tabela 6: Garantias concedidas Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das garantias
concedidas
% do montante global das garantias
concedidas sobre a RCL

Valor
110.963.758,85
0,00
0%

Fonte: Processo TC 5166/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
RENÚNCIA DE RECEITA
Conforme consta do RT 1108/2017, não foi identiﬁcada
previsão de renúncia de receita.
DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO PODER NOS
ÚLTIMOS 180 DIAS DE MANDATO
Conforme consta do RT 1108/2017, não foi identiﬁcada
descumprimento do art. 21, § único da Lei de Responsabilidade Fiscal.
GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
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 Federal/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006).
De acordo com o RTC 1108/2017, veriﬁca-se que o mu-

nicípio cumpriu com o limite mínimo constitucional de
25% das receitas resultantes de impostos e transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino:

Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal/1988 (Incluído pela EC 29/2000).

Tabela 7: Aplicação na manutenção e desenvolvimento
do ensino Em R$ 1,00

De acordo com o RT 1108/2017, veriﬁca-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional previsto de 15% para a saúde:

Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
% de aplicação

Valor
7.337.732,67
58.655.186,84
65.992.919,51
19.439.358,12
29,46%

Fonte: Processo TC 5166/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
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 1108/2017, 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
25.342.978,10
18.857.380,62
74,41%

Fonte: Processo TC 5166/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
www.tce.es.gov.br

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
7.337.732,67
58.655.186,84
65.992.919,51
14.486.184,50
21,95%

Fonte: Processo TC 5166/2017 - 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. 29A CF/88) – exercício anterior
% máximo para o município
Valor máximo permitido para
transferência
Valor efetivamente transferido

Valor
65.671.490,63
7,00%
4.597.004,34
4.599.920,64

Conforme RT 1108/17, houve devolução de R$
270.736,59 à Prefeitura Municipal de Nova Venécia,
cumprindo, portanto, o limite constitucional.
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Nova Venécia, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e
alterações posteriores.
Tendo em vista o que determina a legislação pertinente,
no que tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se que
esta Corte de Contas recomende ao Poder Legislativo de
Nova Venécia a REJEIÇÃO da presente Prestação de Contas Anual, exercício de 2016, de responsabilidade de Mário Sérgio Lubiana, na forma do art. 80 da lei complementar 621/12, em função da permanência das irregularidades dos seguintes itens do RT 1108/2017:

7.4.1.1 b) Realização De Despesa Orçamentária Sem Prévio Empenho. Base Normativa: Art. 167, II da Constituição da República, arts. 59 e 60 da Lei 4320/64.
Sugere-se determinar ao atual gestor do município que,
quando da elaboração das metas ﬁscais, realize um planejamento condizente com a real necessidade de redução da trajetória da dívida consolidada líquida do ente a
ﬁm de ﬁxar as metas de resultado primário e nominal,
como também encaminhe ao Poder Legislativo projeto
de lei, em caso de necessidade de alteração das metas
estabelecidas em virtude de observação de erro no planejamento ou de possibilidade do não atingimento das
metas. (...)”

4.2.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (passível de ressalva); Base
Normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000
(LRF) e 19 da LDO.

- Manifestação Técnica 875/2018

4.3.1 Apuração de déﬁcit orçamentário; Base Normativa: Artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei Federal nº
4.320/1964;

Infringência aos artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei
Federal nº 4.320/1964;

4.3.2 Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas; Base Normativa: artigo 1º,
§ 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.

Por ocasião da sustentação oral, o defendente apresentou esclarecimentos, conforme notas taquigráﬁcas, abaixo transcritas:

6.1 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro
encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial consolidado; Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.
7.4.1.1 a) Despesas Contraídas Nos Dois Últimos Quadrimestres De Mandato Sem Suﬁciente Disponibilidade De
Caixa Para Pagamento; Base Normativa: art. 42 da LRF

2 DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
2.1 APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (ITEM 4.3.1
DO RT 1108/2017-7)

(...)

No entanto, no que se refere à apuração do déﬁcit orçamentário, este foi de apenas R$ 98.417,69, resultado de
uma receita de R$ 113.591.000,00 contra uma despesa
de R$ 113.690.000,00. A área técnica, por meio da ITC,
reconhece que o superávit ﬁnanceiro do exercício foi de
R$ 8.013.000,00. Também reconhece que existia superávit ﬁnanceiro demonstrado no balanço patrimonial do
exercício anterior no valor de R$ 6.406.000,00. No entanto, a área técnica não aceitou a justiﬁcativa de que
www.tce.es.gov.br

não é a justiﬁcativa, é o conceito contábil de que o superávit do exercício anterior supre o déﬁcit orçamentário
do exercício corrente sob dois argumentos. O primeiro,
que existiram despesas empenhadas em 2017 classiﬁcadas como despesas de exercício anterior no valor de R$
989.000,00 que remontariam a 2016. E o segundo que,
quando se observa o resultado ﬁnanceiro por fontes de
recursos, contata-se a existência de déﬁcit ﬁnanceiro em
diversas fontes de recurso. Sobre tais aﬁrmativas, posicionamo-nos no seguinte: ainda que o valor de despesa
empenhada em 2017, como despesa do exercício anterior, no valor de R$ 989.000,00 fosse acrescido à execução orçamentária de 2016, o que particularmente a defesa entende que não é o correto, o déﬁcit do exercício
alcançaria R$ 1.088.000,00. No entanto o superávit ﬁnanceiro do exercício anterior é de R$ 6.406.000,00. Não
teria porque não suportar. E o segundo, quanto às fontes, que serão objeto de defesa do item seguinte, essas
se mostraram com problemas detectados pela área técnica no exercício 2016, não comprometendo o resultado superavitário de 2015, utilizado para cobrir o déﬁcit.
Aliás, essa questão de o déﬁcit orçamentário do exercício corrente ser coberto pelo superávit do exercício anterior é um entendimento contábil dos mais antigos. Inclusive por esta Corte de Contas, que, nas próprias contas
do exercício de 2015, Processo TC-4245, a área técnica
constatou o déﬁcit, mas a mesma área técnica constatou
que existia superávit ﬁnanceiro, e disse o seguinte: “Portanto, o déﬁcit apurado não ocasionaria maiores problemas à gestão ﬁscal em análise”. Essas contas, inclusive,
foram relatadas pelo próprio conselheiro Sebastião Carlos Ranna e recebeu o Parecer Prévio 74/2017, 1ª Câmara, pela aprovação das contas. Então, entendemos que
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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esse i tem é perfeitamente sanável e deve ser afastado.
Na documentação protocolizada pelo gestor responsável
na data da sustentação oral, consta ainda um memorial
de defesa com os seguintes esclarecimentos:
Como bem consta da ITC o déﬁcit orçamentário ocorrido
no exercício foi da ordem de R$ 98.417,69, ou seja, resultado de uma receita arrecadada de R$ 113.591.74390,
contra uma despesa empenhada de R$ 113.690.161,59,
representando tão somente e insigniﬁcantes 0,09% do
valor da despesa executada.
Registre-se que a ITC reconhece a existência de superávit ﬁnanceiro do exercício de 2016 da ordem de R$
8.013.291,55, bem como superávit ﬁnanceiro demonstrado no Balanço Patrimonial do exercício anterior no valor de R$ 6.406.260,46, Processo TC-04245/2016-3, sendo que tal processo já foi julgado pela Primeira Câmara, tendo inclusive o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna também como Relator e sobre tal processo foi exarado o Parecer Prévio 074/2017 pela Aprovação das referidas contas.
É cediço na Contabilidade Pública do Brasil, não sendo
diferente o entendimento desta Corte, sendo até mesmo
desnecessário citar jurisprudência neste sentido, que o
superávit ﬁnanceiro do exercício anterior supre o déﬁcit
orçamentário do exercício seguinte desde que este último seja igual ou menor do que o primeiro, o que acontece no presente caso.
Como fundamento para não aceitação de tal situação –
que o superávit apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior não supriria o déﬁcit orçamentário de valor
insigniﬁcante apurado no exercício de 2016
– a área técnica se utiliza de dois argumentos, a saber:

· 1º que e existiriam despesas empenhadas em 2017
como sendo de exercício anterior no valor de R$
989.962,23; e
· 2º que quando se observa o resultado ﬁnanceiro por
fontes de recursos (próximo item) constata-se a existência de déﬁcit ﬁnanceiro em diversas fontes de recursos,
tornando inviável o acolhimento das justiﬁcativas e a
consideração do déﬁcit orçamentário como item regular.
Sobre tais aﬁrmativas nos posicionamos da seguinte forma:
a) Ainda que o valor de R$ 989.962,23 empenhado em
2017 como despesa de exercício anterior seja considerado na execução orçamentária de 2016 – o que não procede – este valor somado ao déﬁcit efetivamente apurado de R$ R$ 98.417,69, totalizaria um valor de R$
1.088.379,92, sendo que tal valor se mostra bem abaixo do valor do superávit ﬁnanceiro do exercício anterior
que foi da ordem de R$ 6.406.260,46; e
b) Já quanto às fontes de recursos que teriam se mostrado negativas em 2016 – item este que será objeto de defesa logo em seguida, item 2.3 da ITC ora combatida - estas não tem nenhuma ligação com o superávit ﬁnanceiro
apurado no exercício anterior – 2015 - para cobertura do
déﬁcit orçamentário do exercício em questão, 2016, ou
seja, respeitosamente a área técnica se utiliza de subterfúgio para não aceitar como justiﬁcativa algo que já é pacíﬁco neste Tribunal: que o superávit ﬁnanceiro apurado
no Balanço Patrimonial do Exercício anterior supre o déﬁcit orçamentário do exercício seguinte.
Aliás, tal entendimento foi aplicado inclusive na Prestação de Contas de Prefeito de 2015 do município, Processo TC-04245/2016-3, Parecer Prévio 074/2017 pela
www.tce.es.gov.br

Aprovação das referidas contas acima mencionado, tendo como Relator Vossa Excelência, senão vejamos qual
foi o relato da área técnica no item 5.3 do Relatório Técnico 00080/2017-5, ﬂs. 15/16:
O resultado da execução orçamentária evidencia um déﬁcit orçamentário de R$ 7.615.172,65 (sete milhões seiscentos e quinze mil cento e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).
Conforme destacado na Tabela 09 deste Relatório Técnico, veriﬁcou-se a ocorrência de déﬁcit orçamentário no
período apurado na ordem de R$ 7.615.172,65 (sete milhões seiscentos e quinze mil cento e setenta e dois reais
e sessenta e cinco centavos).
Entretanto, nos termos da Tabela 13 deste Relatório,
veriﬁcou-se que o município de Nova Venécia obteve
resultado ﬁnanceiro superavitário de R$ 11.481.352,97
(onze milhões quatrocentos e oitenta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos),
no exercício ﬁnanceiro de 2014, e, portanto, o déﬁcit
apurado não ocasionaria maiores problemas à gestão
ﬁscal em análise. (grifamos)
Assim, não há razões e justiﬁcativa para a manutenção
do apontamento de irregularidade, devendo o mesmo
ser afastado.
O presente apontamento se refere à apuração de déﬁcit
orçamentário no exercício.
Em sede de defesa oral o defendente discorda da inclusão das despesas de exercício anteriores de 2017 na apuração do déﬁcit orçamentário de 2016 e alega que mesmo se tais despesas foram incluídas no cálculo, o superávit ﬁnanceiro de 2015, que foi de R$ 6.406.260,46 é suﬁciente para cobrir o déﬁcit apontado de R$ 1.088.379,92.
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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Inicialmente é importante destacar que, entende-se por
resultado orçamentário o valor apurado a partir do confronto entre o total de receitas arrecadadas e o total de
despesas empenhadas, podendo ser superavitário ou
deﬁcitário. Tal entendimento pode ser observado pela
visualização do Anexo 12 (Balanço Orçamentário) constante da Lei 4.320/64, bem como das informações expostas no Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao
Setor Público, 6º Edição.
O Balanço Orçamentário é um demonstrativo contábil
que tem o papel de demonstrar as receitas e despesas
previstas em confronto com as realizadas. Assim o comparativo deve considerar para apuração do resultado orçamentário do exercício, os valores arrecadados e os valores empenhados. Nesse sentido, vale mencionar a deﬁnição de empenho constante do art. 58 da lei 4.320/64:
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.
E o art. 35 da mesma lei:
Art. 35. Pertencem ao exercício ﬁnanceiro:
I - as receitas nele arrecadadas;
II - as despesas nele legalmente empenhadas. (grifo
nosso)
Extrai-se assim, da leitura dos dois artigos em conjunto,
o entendimento de que qualquer despesa, processada
ou não, pertencem ao exercício ﬁnanceiro no qual foi
empenhada, criando para esse mesmo exercício uma
obrigação que poderá ou não ser efetivada.
Sendo assim, as despesas que foram empenhadas e
posteriormente canceladas, por falta de disponibilida-

de ﬁnanceira, e novamente empenhadas como despesas de exercícios anteriores no exercício de 2017, certamente pertencem ao exercício de 2016, pois, em observância ao artigo 35 da Lei 4320/64 e ao princípio contábil da competência, tais despesas foram empenhadas
e regularmente liquidadas, visto que os serviços foram
prestados.

não haja déﬁcits ou utilização indevida dos recursos ﬁnanceiros em objeto diverso daquele a que se vincula.
Tanto é que o Balanço Patrimonial apresenta um anexo
no qual demonstra o superávit ou déﬁcit por fonte de recursos, sendo que algumas fontes podem apresentar superávit e outras déﬁcit.

[...]

Todavia a análise do superávit ﬁnanceiro considerando
o total dos recursos ordinários menos o total dos recursos vinculados não representa a realidade ﬁnanceira do ente público, uma vez, as fontes positivas de recursos vinculados não podem ser utilizadas para cobrir
as fontes negativas. Apenas os recursos ordinários podem ser alocados para cobrir fontes vinculadas com déﬁcit ﬁnanceiro.

§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de credito a eles vinculadas.

Sendo assim, as análises das contas públicas devem levar
em conta o que dispõe as Leis Complementares 4320/64
e 101/2000 a ﬁm identiﬁcar os desequilíbrios e a responsabilização na gestão ﬁscal dos gestores públicos.

[...]

Por todo o exposto, considerando que os argumentos
apresentados decorrem de mero inconformismo do responsável, sugere-se manter o presente indicativo de irregularidade.

Já com relação ao resultado ﬁnanceiro, entende-se o valor resultante do confronto entre o ativo ﬁnanceiro e o
passivo ﬁnanceiro, podendo ser superavitário ou deﬁcitário. Tal deﬁnição pode ser extraída da leitura do art.
43, § 2º, da lei 4.320/64, reproduzida abaixo:
Art. 43 [...]

Portanto, ao ﬁnal do exercício, quando da elaboração do
Balanço Patrimonial, apura-se o resultado ﬁnanceiro, o
qual, segundo o próprio art. 43, em seu § 1º, em caso de
superávit ﬁnanceiro, poderá ser utilizado para abertura
de créditos adicionais no próximo exercício.
Vale destacar também que a Lei Complementar
101/2000, estabelece no parágrafo único do art. 8º que
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. Portanto, é necessário
que haja controle das disponibilidades, por fontes de
recursos, como medida basilar a ﬁm de se garantir que
www.tce.es.gov.br

2.2 APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO
DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS (ITEM 4.3.2 DO
RT 1108/2017-7)
Infringência ao artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
(...)
Por ocasião da sustentação oral, o defendente apresentou esclarecimentos, conforme notas taquigráﬁcas, abaixo transcritas:
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Quanto à apuração de déﬁcit ﬁnanceiro evidenciado, indicando um desequilíbrio das contas públicas, quero dizer que a defesa não concorda com tal aﬁrmativa. Porque, contrário do que diz a ITC, o balanço patrimonial do
Município bem como o anexo de disponibilidade constante do mesmo não evidenciam a existência de déﬁcit
ﬁnanceiro, conforme consta do item em questão. Pois a
tabela 14 do relatório técnico, que subsidiou a elaboração da ITC, demonstra de forma clara e transparente que
o resultado ﬁnanceiro do exercício foi um superávit ﬁnanceiro da ordem de R$ 8.013,00. Então, porque a área
técnica encontrou essas fontes com saldos negativos?
Inicialmente, queremos dizer que saldos negativos nas
fontes, demonstradas no anexo do balanço patrimonial,
não se confunde com déﬁcit ﬁnanceiro de conta bancária ou de execução orçamentária. E há uma explicação,
o porquê de essas fontes se mostram, em tese, negativas. Quando o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, transfere, por exemplo, os recursos do
Fundeb, o Governo Federal, por meio do MEC, exige que
apenas uma única conta bancária receba o recurso. E o
plano de contas da União, adotado pelo Tribunal de Contas deste Estado, não permite que você faça a classiﬁcação da receita em duas contas bancárias diferentes. Então, se recebe o recurso de uma única conta bancária,
Fundeb, e quando se faz a despesa se divide em 40%, para as despesas relacionadas àquilo que não é magistério,
e os 60%, para honrar as despesas com magistério. Então, como você tem despesas na fonte, 40%. No entanto, você não abre essa fonte na receita, automaticamente você tem uma fonte, em tese, negativa. No entanto, o
que mostra o todo do balanço patrimonial é que as fontes de recurso se mostram negativas em virtude dessa

situação. Outra situação onde há também fonte negativa, contrapartida de convênios com a União e com o Estado. O município faz um convênio com o Estado, com a
União, seja lá qual for. E, sobre esse convênio, o município tem uma contrapartida estimada de um milhão, quinhentos mil, duzentos mil reais, seja como for. Os convênios exigem que, quando da prestação de contas, você tenha fontes da despesa separadas; você tenha fonte
do recurso que veio do Governo Federal, Estadual, e você tenha o empenho na fonte contrapartida de convênio. Então, você gera uma despesa nessa fonte. No entanto, você não arrecada recurso na fonte contrapartida de convênio. Isso são recursos arrecadados de forma
ordinária que, depois a gestão transfere o recurso para
contrapartida do convênio. No entanto, não existe contrapartida de receita. Só existe a despesa. Então, essas
fontes se mostram negativas somente sob o aspecto do
que recebeu e do que pagou. Mas a conta bancária é positiva. Tanto assim que o Município demonstra um superávit ﬁnanceiro no exercício, ou seja, pagou todas as dívidas de curto prazo ou deduziu dali os restos a pagar não
processados, processados que não foram pagos, as consignações, e mais, depósitos. E, ainda, teve um superávit
de R$ 8.013.000,00. Então, as fontes negativas é um problema técnico, mas não é um problema ﬁscal. Fiscal, sob
todos os aspectos. O Município demonstrou a sua prestação de contas de forma regular. Também entendemos
que esse item deve ser afastado.
Na documentação protocolizada pelo gestor responsável
na data da sustentação oral, consta ainda um memorial
de defesa com os seguintes esclarecimentos:
Inicialmente insta registrar que ao contrário do que aﬁrma a ITC o Balanço Patrimonial do município, bem como
www.tce.es.gov.br

o Anexo de Disponibilidades constante do mesmo não
evidenciam a existência de déﬁcit ﬁnanceiro conforme
consta do item em questão, pois, a Tabela 14 do Relatório Técnico 1108/2017, que subsidiou a ITC demonstra
de forma clara e transparente que o resultado ﬁnanceiro do exercício foi um superávit ﬁnanceiro da ordem de
R$ 8.013.291,55.
O que existe na verdade e que não compromete a solidez da prestação de contas apresentadas são fontes de
recursos que se mostram com saldo negativo ao ﬁnal do
exercício porque algumas não possuem previsão de receitas para a cobertura da respectiva despesa, e outras
porque quando da elaboração do orçamento de 2016,
somente foi indicado fonte de recursos para as despesas e não para as receitas, acumulando, assim, com saldos que já se mostravam negativos de exercícios anteriores, senão vejamos as fontes questionados com saldos negativos:
* MDE no valor de R$ -158.276,57 – Quando se analisa o
valor do saldo advindo do exercício anterior demonstrado no anexo de disponibilidade do BALPAT, constata-se
que este já era de R$ - 158.708,75, ou seja, praticamente
não houve movimentação;
* FUNDEB 40% no valor de R$ -57.244.982,36 - Quando
se analisa o valor do saldo advindo do exercício anterior
demonstrado no anexo de disponibilidade do BALPAT,
constata-se que este valor já era de R$ -42.231.151,21
e que se chegou ao valor de R$ -57.244.982,36, em virtude da execução da despesa no exercício, sem que tenha havido no orçamento do município para 2016 previsão da totalidade de receita para esta fonte, ou seja,
só foi previsto receitas oriundas de rendimentos ﬁnanceiros no código 13250102003, fonte 11020000 – FUNTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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DEB –no valor de R$ 10.000,00, conforme demonstra o
Balancete da Receita Orçamentária do exercício agrupado por fonte de recurso, doc. 01, enquanto a despesa foi
orçada no valor de R$ 15.719.700,00, conforme demonstra o Comparativo de Receita e Despesa por Fonte de Recursos do exercício de 2016 em anexo, doc. 02, demonstrando também que a previsão de receita foi somente na
fonte FUNDEB 60% no valor de R$ 25.500.000,00 no código 17240100000, fonte 11030000;
* Recursos do FNDE no valor de R$ -24.427,98 – Apesar
da insigniﬁcância do valor, o mesmo certamente decorreu em virtude contrapartida depositada com recursos
próprios em conta especíﬁca de recursos do FNDE cujo
pagamento foi feita na fonte FNDE;
* Recursos Próprio Saúde no valor de R$ -28.088.428,51
- Quando se analisa o valor do saldo advindo do exercício anterior demonstrado no anexo de disponibilidade do BALPAT, constata-se que este valor já era
de R$ -13.549.772,91 e que se chegou ao valor de
-28.088.428,51, em virtude da execução da despesa no
exercício, sem que tenha havido no orçamento do município para 2016 previsão da totalidade de receita para esta fonte, ou seja, só foram previstas receitas oriundas de rendimentos ﬁnanceiros, imposto de renda e outras totalizando R$ 575.000,00, conforme demonstra o
Balancete da Receita Orçamentária do exercício agrupado por fonte de recurso, doc. 01, enquanto que a despesa foi orçada no valor de R$ 13.946.711,68, conforme
demonstra o Comparativo de Receita e Despesa por Fonte de Recursos do exercício de 2016 em anexo, doc. 02;
* Demais Recursos Vinculados à Saúde no valor de R$
-479.274,49 – Neste caso, em que pese o saldo do exercício anterior demonstrado no anexo de disponibilidade

do BALPAT ser positivo em R$ 250.165,40, se chegou ao
valor de R$ -479.274,49, tal situação derivou do fato da
execução da despesa ter sido maior que a receita arrecadada nesta fonte, pois, a receita prevista para 2016 foi de
R$ 468.800,00, conforme demonstra o Balancete da Receita Orçamentária do exercício agrupado por fonte de
recurso, doc. 01, código 17223300003 e derivados, fonte
12990000, enquanto que a despesa foi orçada no valor
de R$ 955.700,00, conforme demonstra o Comparativo
de Receita e Despesa por Fonte de Recursos do exercício
de 2016 em anexo, doc. 02;
* Convênios dos Estados – Contrapartida Convênio no
valor de R$ -13.545.650,41 - Quando se analisa o valor
do saldo advindo do exercício anterior demonstrado no
anexo de disponibilidade do BALPAT, constata-se que este valor já era de R$ -10.306.476,68 e que se chegou ao
valor de -13.545.650,41, em virtude da execução da despesa no exercício, sendo que no orçamento do município
para 2016 a previsão da totalidade de receita para esta
fonte foi de R$ 3.292.500,00, conforme demonstra o Balancete da Receita Orçamentária do exercício agrupado
por fonte de recurso, fonte 15010001 doc. 01, enquanto que a despesa foi orçada no valor de R$ 7.255.200,00,
conforme demonstra o Comparativo de Receita e Despesa por Fonte de Recursos do exercício de 2016 em anexo,
doc. 02. Registre-se ainda que tal situação ocorreu também em virtude da despesa com contrapartida de convênios com o Estado, não existir fonte própria de receita,
no entanto, a separação na fonte de despesa é necessária por exigência dos órgãos convenentes para identiﬁcar
nas respectivas prestações de contas as fontes de recursos que foram utilizadas para o pagamento das despesas
do cada convênio; e
www.tce.es.gov.br

* Convênios da União – Contrapartida Convênio no valor de R$ -2.216.093,97 - Quando se analisa o valor do
saldo advindo do exercício anterior demonstrado no
anexo de disponibilidade do BALPAT, constata-se que este valor era de R$ -2.054.540,30 e que se chegou ao valor de -2.216.093,97, em virtude da execução da despesa no exercício, sendo que no orçamento do município
para 2016 a previsão da totalidade de receita para esta
fonte foi de R$ 7.767.875,00, conforme demonstra o Balancete da Receita Orçamentária do exercício agrupado
por fonte de recurso, fonte 15020001 doc. 01, enquanto que a despesa foi orçada no valor de R$ 6.704.600,00,
conforme demonstra o Comparativo de Receita e Despesa por Fonte de Recursos do exercício de 2016 em anexo,
doc. 02. Registre-se ainda que tal situação ocorreu também em virtude da despesa com contrapartida de convênios com a União não existir fonte própria de receita,
no entanto, a separação na fonte de despesa é necessária por exigência dos órgãos convenentes para identiﬁcar
nas respectivas prestações de contas as fontes de recursos que foram utilizadas para o pagamento das despesas
do cada convênio.
Assim, ﬁca demonstrado que essas situações das fontes
de recursos se mostrarem negativas, decorreu em virtude de situações especíﬁcas, ou seja, não compatibilidade
na elaboração do orçamento entre o valor orçado e executado na receita e o valor orçado e executado na despesa, acrescida ao fato de essa situação já vir ocorrendo
em vários anos, não signiﬁcando, portando que de fato essas fontes ﬁcaram com suas contas bancárias com
saldos negativos nos valores estratosféricos mencionados pela ITC, mas, tão somente pelos motivos já expostos. Tanto é assim que não ﬁcaram negativas de fato nas
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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respectivas contas bancárias que o município apresentou ao ﬁnal do exercício superávit ﬁnanceiro no valor de
R$ 8.013.291,55, conforme já mencionado com base no
Relatório Técnico 01108/2017-7.
Não obstante, conforme já mencionado, tal situação
também ocorreu no Balanço Patrimonial de 2015 sem
que este tenha sido motivo para Rejeição das Contas, pelo contrário, estas foram aprovadas sem ressalva, conforme também já mencionado no item anterior.
Não obstante a isto, já houve determinação do Prefeito
para o Setor Contábil e Financeiro do município para que
o orçamento de 2019 seja elaborado respeitando as fontes de receitas e despesas e para aquelas despesas em
que não haja fonte de recurso na receita, seja contabilmente resolvida a situação, bem como no encerramento do exercício de 2018 tal situação se mostre resolvida
quando da apresentação da prestação de contas.
Assim, entendemos plenamente que tal indicativo de irregularidade se encontra devidamente justiﬁcado e documentado como mencionou e requereu a ITC, devendo o mesmo ser afastado por não contaminar a exatidão
das contas apresentadas.
O presente apontamento se refere à apuração de déﬁcit ﬁnanceiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas.
Em sede de defesa oral, o responsável ratiﬁca sua discordância da apuração realizada pela equipe técnica desta
Corte de Contas, e insiste no argumento de que o resultado ﬁnanceiro do exercício foi um superávit ﬁnanceiro
da ordem de R$ 8.013,00. Aduz ainda que as situações
das fontes de recursos que se mostraram negativas decorreu em virtude de situações especíﬁcas, ou seja, não

compatibilidade na elaboração do orçamento entre o valor orçado e executado na receita e o valor orçado e executado na despesa, acrescida ao fato de essa situação
já vir ocorrendo em vários anos, não signiﬁcando, portando, que de fato essas fontes ﬁcaram com suas contas
bancárias com saldos negativos.
Preliminarmente é importante frisar que, conforme já
explanado no item anterior desta manifestação técnica,
entende-se por resultado ﬁnanceiro o valor resultante
do confronto entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, podendo ser superavitário ou deﬁcitário, conforme deﬁnição extraída da leitura do art. 43, § 2º, da lei
4.320/64.
Portanto, ao ﬁnal do exercício, quando da elaboração do
Balanço Patrimonial, apura-se o resultado ﬁnanceiro, o
qual, segundo o próprio art. 43, em seu § 1º, em caso de
superávit ﬁnanceiro, poderá ser utilizado para abertura
de créditos adicionais no próximo exercício.
Vale destacar também que a Lei Complementar
101/2000, estabelece no parágrafo único do art. 8º que
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. Portanto, é necessário
que haja controle das disponibilidades, por fontes de
recursos, como medida basilar a ﬁm de se garantir que
não haja déﬁcits ou utilização indevida dos recursos ﬁnanceiros em objeto diverso daquele a que se vincula.
Tanto é que o Balanço Patrimonial apresenta um anexo
no qual demonstra o superávit ou déﬁcit por fonte de recursos, sendo que algumas fontes podem apresentar superávit e outras déﬁcit.
www.tce.es.gov.br

Todavia a análise do superávit ﬁnanceiro considerando
o total dos recursos ordinários menos o total dos recursos vinculados não representa a realidade ﬁnanceira do ente público, uma vez, as fontes positivas de recursos vinculados não podem ser utilizadas para cobrir
as fontes negativas. Apenas os recursos ordinários podem ser alocados para cobrir fontes vinculadas com déﬁcit ﬁnanceiro.
Além disso, é preciso ainda trazer aos autos os ensinamentos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público - MCASP, com relação às fontes/destinações de
recursos, abaixo transcrito:
A classiﬁcação orçamentária por fontes/destinações
de recursos tem como objetivo de identiﬁcar as fontes
de ﬁnanciamento dos gastos públicos. As fontes/destinações de recursos reúnem certas Naturezas de Receita conforme regras previamente estabelecidas. Por meio
do orçamento público, essas fontes/destinações são associadas a determinadas despesas de forma a evidenciar
os meios para atingir os objetivos públicos.
Como mecanismo integrador entre a receita e a despesa,
o código de fonte/destinação de recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário. Para a receita orçamentária, esse código tem a ﬁnalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas
despesas orçamentárias. Para a despesa orçamentária,
identiﬁca a origem dos recursos que estão sendo utilizados.
Assim, mesmo código utilizado para controle das destinações da receita orçamentária também é utilizado na
despesa, para controle das fontes ﬁnanciadoras da despesa orçamentária. Desta forma, este mecanismo contribui para o atendimento do parágrafo único do art. 8º
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da LRF e o art. 50, inciso I da mesma Lei:
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;
A natureza da receita orçamentária busca identiﬁcar a
origem do recurso segundo seu fato gerador. Existe, ainda, a necessidade de identiﬁcar a destinação dos recursos arrecadados. Para tanto, a classiﬁcação por fonte/
destinação de recursos identiﬁca se os recursos são vinculados ou não e, no caso dos vinculados, pode indicar
a sua ﬁnalidade.
(...)
O controle das disponibilidades ﬁnanceiras por fonte/
destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos orçamentários.
No momento da contabilização do orçamento, deve ser
registrado em contas orçamentárias o total da receita
orçamentária prevista e da despesa orçamentária ﬁxada
por Fonte/Destinação de recursos. (grifo nosso)
Diante dos ensinamentos acima transcritos, veriﬁca-

-se que o município não está realizando o controle por
fonte/destinação de recursos conforme determina o
MCASP e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Assim, não procedem as alegações apresentadas pela
defesa, visto que não se confunde o conceito de resultado ﬁnanceiro, com os saldos apresentados no ﬂuxo
de caixa por fonte de recurso, visto que este evidencia
apenas as disponibilidades ﬁnanceiras ao ﬁnal do exercício, enquanto aquele demonstra os ativos ﬁnanceiros
menos os passivos ﬁnanceiros.
Por ﬁm, conclui-se que é responsabilidade do gestor público zelar pelo equilíbrio ﬁnanceiro do ente público,
e para isso deve utilizar as ferramentas legais a ﬁm de
reduzir as despesas do município, através da limitação
dos empenhos, ferramentas estas não utilizadas pela
gestão municipal no exercício.
Diante do exposto, sugere-se não acatar as justiﬁcativas
apresentadas e manter o presente indicativo de irregularidade.
2.3 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 1108/2017-7)
Infringência aos artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64.
(...)
Por ocasião da sustentação oral, o defendente apresentou esclarecimentos, conforme notas taquigráﬁcas, abaixo transcritas:
Outro item, ausência de controle das fontes de recurso
evidenciado nos demonstrativos do superávit ﬁnanceiro.
Particularmente, a defesa entende que esse é o mesmo
www.tce.es.gov.br

item que o anterior. A área técnica entende que uma coisa decorreu da outra. Pois bem, se uma coisa decorreu
da outra, automaticamente a mesma justiﬁcativa que se
aplica ao item anterior, também se aplica a essa. Porque
é decorrente. Ou seja, a área técnica diz que houve fonte
negativa. Então, dizemos o seguinte: Porque houve fonte negativa? Em virtude dessas arrecadações de recursos que não vêm na fonte, mas as despesas são realizadas. No outro item, a ITC diz que “há descontrole dessas
fontes demonstradas no anexo do balanço patrimonial”.
Esse descontrole, em tese, é em decorrência dessa situação, que se paga a despesa sem ter uma fonte de receita. Então, entendemos também que, por um item ser decorrente do outro, o mesmo também deve ser afastado.
Na documentação protocolizada pelo gestor responsável
na data da sustentação oral, consta ainda um memorial
de defesa com os seguintes esclarecimentos:
Em que pese a conclusão da ITC ser no sentido de que
o presente apontamento do indicativo de irregularidade
não se correlaciona com o anterior, não há como se negar isso, pois, no dizer da ITC Deve-se esclarecer, de início, que o presente apontamento não repete o anterior.
No anterior citou-se pela evidência de déﬁcit ﬁnanceiro
nas contas do município e no presente apontamento, citou-se pela presença de inconsistência na apresentação
do resultado ﬁnanceiro nos demonstrativos contábeis.
São, portanto, apontamentos distintos.
No entanto, Senhor Conselheiro a semelhança entre os
itens são tamanhas e poderiam ter sido tratadas em um
único item que a tabela que é utilizada para corroborar o
indicativo de irregularidade é a mesma.
Então, o que se conclui é que um item decorreu do outro.
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Conforme já bastante explanado no item anterior, os saldos que se mostram negativos por fonte de recursos no
Anexo de Disponibilidades do BALPAT objeto da defesa
no item anterior, carreou para isto que a ITC chama de
ausência de controle das fontes de recursos, no entanto, conforme já abordado não existem saldos negativos
ﬁnanceiros, ou seja, não há contas bancárias com saldos
devedores na monta de R$ 101.757.134,29, muito menos dívida perante credores em tal valor, tanto é assim
que o Balanço Patrimonial do exercício demonstra um
superávit ﬁnanceiro no valor de R$ 8.013.291,55, ou seja, os recursos ﬁnanceiros existentes ao ﬁnal do exercício eram suﬁcientes para pagar todas as dívidas de curto prazo e ainda restaria o saldo de R$ 8.013.291,55, no
entanto, os saldos das fontes se mostraram negativos
em virtude de saldos acumulados dos exercícios anteriores, bem como em virtude também de no orçamento de
2016 terem sido orçadas despesas sem que tenha sido
previsto receitas na mesma fonte, caso dos recursos do
FUNDEB 40% e Saúde Recursos próprios, bem como casos em que não existe fonte de recursos para as receitas,
mas, são obrigatórios para as despesas para se comprovar nas prestações de contas que houve a contrapartida
prevista nos convênios, caso das contrapartidas de convênios do Estado e da União, bem como situações em
que as receitas previstas e arrecadadas foram menor dos
que as despesas previstas e executadas.
Assim, de forma objetiva, a justiﬁcativa do item anterior,
bem como os documentos mencionados se aproveitam
para o presente caso por haver correlação entre ambos,
mesmo que não sejam iguais como pontua a área técnica, ﬁcando demonstrado que não existe ausência de
controle das fontes de recursos, mas, quem sabe não

existiu um planejamento bem ajustado do orçamento
por fontes de recursos entre receitas e despesas, o que
ocasionou as situações das fontes negativas de recursos
no BALPAT, sem que isto signiﬁque ausência de recursos
para pagamento dos compromissos assumidos, haja vista o superávit ﬁnanceiro do exercício, motivo pelo qual
também entendemos que deve ser afastado o presente
indicativo de irregularidade.
O presente indicativo de irregularidade se refere à ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas
no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit ﬁnanceiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial consolidado.
Em sede de defesa oral, o gestor repete os argumentos
apresentados anteriormente, quando da elaboração da
instrução conclusiva, de que entende que esse é o mesmo item que o anterior, e que poderiam ter sido tratados em um único item. Aduz ainda que a justiﬁcativa do
item anterior, bem como os documentos mencionados
se aproveitam para o presente caso por haver correlação
entre ambos, ﬁcando demonstrado que não existe ausência de controle das fontes de recursos, mas, quem sabe não existiu um planejamento bem ajustado do orçamento por fontes de recursos entre receitas e despesas,
o que ocasionou as situações das fontes negativas de recursos no BALPAT, sem que isto signiﬁque ausência de recursos para pagamento.
Conforme apontado no RT 1108/2017-7, existe divergência entre as fontes de recursos evidenciadas no Anexo
ao Balanço Patrimonial e no Anexo 5 do RGF, segundo
apurado na tabela 22 do RT 1108/2017-7 conforme demonstrado:
FONTE DE RECURSOS

ANEXO BALPAT
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TABELA 22
DO RT

RECURSOS VINCULADOS
40.355.702,51 5.943.558,69
RECUROS NÃO VINCULADOS -32.342.410,96 987.051,89
TOTAL GERAL
8.013.291,55 6.930.610,58

Convém esclarecer que este apontamento difere do anterior uma vez que no anterior o que se discute é a existência de déﬁcit ﬁnanceiro por fontes de recursos. Já
neste apontamento o responsável foi citado para justiﬁcar evidências de falta de controle e, portanto, ﬁdedignidade no resultado ﬁnanceiro apresentado no anexo ao
Balanço Patrimonial.
Bom esclarecer também 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” do anexo 5 da RGF, não
devem, necessariamente, apresentar os mesmos resultados do superávit/déﬁcit evidenciado no balanço patrimonial, apesar de os resultados serem muito próximos,
e em alguns casos, até mesmo coincidentes. A diferença que eventualmente existir entre eles, será decorrente
dos créditos de curto prazo a receber, que em sua grande maioria, se referem ao salário família e salário maternidade.
Além disso, veriﬁca-se também que o município não realiza o controle por fonte/destinação de recursos, além
de constatar que o déﬁcit ﬁnanceiro apurado no anexo ao Balanço Patrimonial aumentou signiﬁcativamente em algumas fontes de recursos em comparação com
o exercício anterior, conforme detalhado:
FONTE DE RECURSOS
2015
2016
FUNDEB – PAGAMENTO -42.231.151,21 -57.244.982,36
DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO (60%)
RECURSOS DO FNDE
1.931.464,52
-24.427,98
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RECURSOS PRÓPRIOS - -13.549.772,91 -28.088.428,51
SAÚDE
DEMAIS RECURSOS VINCU250.165,40
-479.274,49
LADOS A SAÚDE
CONVÊNIOS DOS ESTADOS -10.306.476,68 -13.545.650,41
CONVÊNIOS DA UNIÃO
-2.054.540,30 -2.216.093,97

2.4 DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DE MANDATO SEM SUFICIENTE DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA PAGAMENTO (ITEM 7.4.1.a DO
RT 1108/2017-7)

A ausência de controle das fontes de recursos durante o
exercício ﬁnanceiro de 2016, além de contribuir para o
desequilíbrio das ﬁnanças públicas do Município, comprometeu a conﬁabilidade do demonstrativo, tendo em
vista a divergência entre os demonstrativos contábeis.

(...)

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.
Assim, compulsando as justiﬁcativas apresentadas pela defesa constata-se que elas não merecem prosperar
pelos argumentos exaustivamente aplicados nos itens
2.1 e 2.2 desta manifestação técnica.
Por ﬁm, vale ressaltar ainda que o resultado ﬁnanceiro,
quando superavitário, é fonte de abertura de créditos
adicionais em exercícios posteriores, nos termos das leis
complementares 4320/64 e 101/00.
Pelo exposto, sugere-se manter o presente indicativo de
irregularidade, porém passível de ressalva, e determinar a adoção de medidas de controle e evidenciação ﬁdedignas das informações pertinentes às fontes de recursos utilizadas pelo município, nos termos da Lei 4320/64
e Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)

Infringência ao artigo 42 da LRF.
Por ocasião da sustentação oral, o defendente apresentou esclarecimentos, conforme notas taquigráﬁcas, abaixo transcritas:
O penúltimo item, despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres do mandato em ser insuﬁciente disponibilidade de caixa. Para se chegar a tal conclusão a área
técnica pegou a disponibilidade de caixa existente em
31/12, deduziu dali os restos a pagar processados e não
processados e as consignações, e acrescentou a esse valor aquilo que foi empenhado em 2017 como despesa de
exercício anterior. Esse item “despesa de exercício anterior” é o próximo que defenderemos. No entanto, inicialmente, discordamos dessa conta. A área técnica cita onze normativos para justiﬁcar a inclusão dessas despesas
empenhadas em 2017 como despesas de exercício anterior para justiﬁcar essa situação. No entanto, em nenhuma das onze normativas citadas pela área técnica e
transcrito na ITC não existe um único parágrafo ou inciso
ou qualquer dispositivo que diga o seguinte: as despesas
empenhadas em 2017, como despesa de exercício anterior, devem ser somadas às contas do exercício de 2016.
Então, primeiramente entendemos que isso não deve
ser considerado dessa forma, porque os normativos não
dizem assim. No entanto, caso esse entendimento prevaleça, como a área técnica, por meio da ITC, chegou a
esse cálculo de R$ 989.000,00? Pegou as prestações de
contas mensais, de 2017, localizou lá todos os empenhos
www.tce.es.gov.br

realizados em despesa de exercício anterior, e os trouxe
para a conta de 2016. Ocorre, senhor relator, que essas
mesmas prestações de contas mensais dizem que foram
anuladas, de restos a pagar em 2017, referente a 2016,
despesas que não se consolidaram, R$ 172.000,00. Mas
esses R$ 172.000,00 a área técnica não excluiu da base
de cálculo. Ou seja, incluiu aquilo que foi empenhado como despesa de exercício anterior referente a 2016, mas
não excluiu o valor que foi anulado dos mesmos restos
a pagar 2016. No nosso entendimento, respeitosamente, foram utilizados dois pesos e duas medidas. Quando
se utiliza um peso e uma medida, ou seja, se eu incluir as
despesas do exercício anterior, também preciso deduzir
aquilo que foi anulado do exercício passado. E quando
se faz essa conta, está demonstrado no memorial, que o
saldo que ﬁca é uma disponibilidade de caixa positiva, no
valor de R$ 60.623,16.
Na documentação protocolizada pelo gestor responsável
na data da sustentação oral, consta ainda um memorial
de defesa com os seguintes esclarecimentos:
Para chegar a tal conclusão, fundamentada naquilo que
narrou o RT 01108/2017-7, a ITC apropriou ao valor dos
compromissos ﬁnanceiros de 2016: depósitos, consignações, restos a pagar processados e não processados e –
mesmo que não concordemos com tal entendimento– o
valor total das despesas empenhadas em 2017 no elemento de despesas de exercícios anteriores no valor de
R$ 989.688,52.
Ressalte-se que para não acatar a justiﬁcativa inicial que caminhou no sentido de exclusão do valor de
R$ 989.688,52 dos cálculos para efeito de apuração do
art.42, a ITC fez menção a inúmeros normativos os quais
descrevemos, a saber:
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1 – O § 2º do art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
2 – A Lei 10.180/2001 em seu art. 17, inciso I;
3 – O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP;
4 – O Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF:
5 – A Portaria STN 553, de 22/092014;
6 – O próprio art. 42 da LRF;
7 – A Portaria STN/SOF nº 01, de 10 de dezembro de
2014;
8 – A Portaria STN 700/2014;
9 – O Manual de Demonstrativo Fiscais – MDF – 6º Edição;
10 – Os Processos TC 3083/2013, 3096/2013, 2948/2013
e 3.242/2016; e
11 - A Decisão Normativa TC 001/2018, de 29/05/2018.
No entanto, não conseguiu incluir no texto da ITC nenhuma transcrição advinda destas 11 normas citadas,
qualquer referência ainda que de longe no sentido de
comprovar que despesas empenhadas no exercício seguinte ao analisado como de exercícios anteriores, desde que atenda ao disposto no art. 37 da Lei 4.320/64, o
que é o caso em questão, devam ser consideradas para
efeito de apuração do cumprimento do art.42 no exercício anterior.
Assim, ao não se considerar tais despesas no montante de R$ 989.688,52 no cômputo da apuração do art. 42
em 2016, o que temos é um valor disponível na fonte de
recursos não vinculados de R$ 1.272.399,84, e que seria suﬁciente para absorver os saldos negativos das fontes saúde rec. próprios e educ. recursos próprios, respectivamente nos montantes de R$ -306.591,34 e R$

-792.033,13, conforme demonstrado na tabela constante da página 14 da justiﬁcativa inicial, abaixo reproduzida:
[FIGURA]
Devendo-se, portanto ser afastado o indicativo de irregularidade.
No entanto, caso tal argumento não seja aceito, deve
ser levado em consideração o seguinte.
Conforme consta do RT e da ITC, para a apuração dos valores que levaram a aﬁrmativa de que houve descumprimento do art. 42 da LRF, foi considerado nos cálculos feitos, a inclusão do valor já contestado de R$ 989.688,52
referente a despesas empenhadas em 2017 como despesas de exercícios anteriores, dados estes que segundo o RT foram extraídos das PCM’s do exercício de 2017.
Ocorre, Senhor Conselheiro que destas mesmas PCM’s
constam a anulação em 2017 de Restos a Pagar da Saúde referente a 2016 na fonte Recursos Próprios, conforme doc. 03, no valor de R$ 172.195,74, valor este que
constou da apuração do RT para se chegar ao valor de
uma Disponibilidade Líquida de Caixa na Fonte Recursos
Próprios no valor de R$ -306.591,34.
Assim, se para apurar o valor para efeito de cumprimento do art. 42 da LRF em 2016, o RT e a ITC incluíram
na referida base de cálculo os valores empenhados em
2017 a conta do elemento de despesas de exercícios anteriores no valor de R$ 989.688,52 constante das PCM’s
de 2017, deveriam os autores das mesmas peças terem
utilizados o mesmo critério e abatido do valor apurado
como insuﬁciência de caixa aquilo que foi anulado referente aos restos a pagar de 2016 em 2017 na fonte
Saúde Recursos Próprios no valor de R$ 172.195,74 tamwww.tce.es.gov.br

bém demonstrados nas PCM’s de 2017.
Dessa forma, à luz daquilo que consta do RT quanto a
este item e considerado pela ITC, o valor da insuﬁciência de caixa demonstrada na Tabela 22 do RT e na tabela constante da página 15 da ITC à conta da Fonte Saúde Recursos Próprios, seria de R$ - 111.572,58, resultado da subtração de R$ -1.098.624,47 negativo nas fontes Saúde Recursos Próprios (R$ - 306.591,34) e Educação Recursos Próprios (R$ 792.033,13), contra um saldo
positivo de R$ 987.051,89 na fonte de recursos não vinculados.
Porém, do valor negativo na fonte Saúde Recursos
Próprios de R$ 306.591,34, deve ser deduzido o valor de R$ 172.195,74, referente a anulação de Restos
a Pagar de 2016 em 15/09/2017 por meio do Decreto 0013239/2017, empenho nº 0000010/2016 em favor da Sociedade Beneﬁcente São Camilo no valor de
R$ 5.913,97 e em 29/03/2017 por meio do Decreto
0012831/2017, empenho nº 00000992/2016 em favor
da Eco Empreendimentos Ambiental Ltda EPP no valor
de R$ 166.281,77, docs. 04 e 05, respectivamente.
Isto posto, o resultado ﬁnal dos cálculos para efeito do
cumprimento do artigo 42 da LRF no exercício em questão seria o seguinte:
a) Insuﬁciência de caixa na fonte Saúde Recursos
Próprios R$ - 134.395,60, resultado do valor de R$
-306.591,34 constante da tabela 22 do RT e da tabela
constante da página 15 da ITC, deduzido os restos a pagar anulados em 2017 referente a 2016, doc. 03 no valor de R$ 172.195,74;
b) Insuﬁciência de caixa na fonte Educação Recursos
Próprios R$ -792.033,13, conforme da tabela 22 do RT e
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018

47

ATOS DA 1a CÂMARA

da tabela constante da página 15 da ITC;
c) Suﬁciência de caixa na fonte Recursos não vinculados,
conforme tabela 22 do RT R$ 987.051,89;
d) = c (– a –b), que é igual R$ 987.051,89 (R$ 134.395,60 – R$ 792.033,13), ou seja, R$ 987.051,89 R$ 926.428,73, que é igual a uma suﬁciência de caixa
positiva no valor de R$ 60.623,16.
Assim, por todo o exposto, ﬁca demonstrado que mesmo sendo considerado incluso no cálculo para efeito da
apuração do art. 42 o valor empenhado em 2017 como
despesas de exercícios anteriores apurados nas PCM’s
no valor de R$ 989.688,52 como pugna a área técnica,
quando se exclui do valor dos restos a pagar da fonte
saúde recursos próprios considerados na análise na base
de cálculo da tabela 22 do RT, a parte anulada em 2017,
de um valor de insuﬁciência de caixa de R$ 111.572,58,
este se torna suﬁciente em R$ 60.623,16, demonstrando assim não existir descumprimento do art. 42 da LRF
pelo gestor em 2016, motivo pelo qual deve ser afastado o presente indicativo de irregularidade.
O presente indicativo de irregularidade se refere a despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de
mandato sem suﬁciente disponibilidade de caixa para
pagamento.
Em sede de defesa oral, o responsável repete os argumentos apresentados anteriormente, o que demonstra seu inconformismo com a apuração realizada, e alega que discorda da inclusão das despesas de exercícios
anteriores no cálculo, e aﬁrma que se tais valores forem considerados devem ser excluídos os restos a pagar
da saúde, recursos próprios, que foram cancelados em
2017, no total de R$ 172.195,74. Se tais cancelamentos

forem aceitos o déﬁcit passará a ser de R$ 926.428,73,
ou seja, valor coberto pelos recursos não vinculados que
são de R$ 987.051,89.

a abertura de créditos adicionais no próximo exercício.
O cancelamento de restos a pagar de exercício seguinte
não altera o resultado ﬁnanceiro do presente exercício.

Com relação à inclusão das despesas de exercícios anteriores a 2017, no cômputo da disponibilidade do
exercício de 2016, tal medida já foi esclarecida quando
da elaboração da ITC 2298/2018-2 e mais uma vez justiﬁcada nos itens 2.1 e 2.5 desta manifestação técnica.

Por todo o exposto, sugere-se em não acatar as justiﬁcativas apresentadas e manter o presente indicativo de
irregularidade.

Já com relação à exclusão de restos a pagar inscritos em
2016 e cancelados em 2017 da apuração realizada, conforme pleiteado pela defesa, é preciso tecer alguns comentários.
A apuração realizada na tabela 22 do RT 1108/2017-7,
que demonstra a Disponibilidade de Caixa e os Restos
a Pagar reﬂete a interação entre os recursos disponíveis
ao ente público e suas obrigações, acumulados até o ﬁnal do exercício ﬁnanceiro, não dependentes de autorização orçamentária, e está associada única e exclusivamente ao exercício em que foi apurado, não podendo
posteriormente ser modiﬁcado, com exceção de eventuais retiﬁcações, as quais deverão ser realizadas observando-se as regras estabelecidas nas Normas de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
Sendo assim, não se pode alegar que o resultado ﬁnanceiro do exercício em análise, 2016, sofrerá modiﬁcações em função de cancelamentos de restos a pagar no
exercício seguinte, 2017, pois tais obrigações já produziram seus efeitos no exercício em que foram consideradas, não havendo condições de se desfazer um evento produzido no exercício com ações pertencentes ao
exercício seguinte. Cancelamentos de restos a pagar só
irão produzir efeitos no resultado ﬁnanceiro do exercício em que forem efetuados, contribuindo para lastrear
www.tce.es.gov.br

2.5 REALIZAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA SEM PRÉVIO EMPENHO (ITEM 7.4.1.1.b DO RT 1108/2017-7)
Infringência ao artigo 167, II da Constituição da República, arts. 59 e 60 da Lei 4320/64.
(...)
Por ocasião da sustentação oral, o defendente apresentou esclarecimentos, conforme notas taquigráﬁcas,
abaixo transcritas:
Por último, entende a área técnica que essas despesas
empenhadas em 2017, como despesas de exercícios anteriores, foram realizadas “despesas realizadas sem empenho prévio”. E isso infringiria os art. 59, 60, da Lei
4.320, e o art. 167, inciso II, da Constituição Federal. No
entanto, quero ler para os senhores o que diz o art. 37,
da Lei 4.320: “As despesas de exercícios encerrados para os quais o orçamento respectivo se consignava crédito próprio...”. Abro um parêntese para dizer que as despesas eram despesas como água, luz, telefone. “...com
saldo suﬁciente para atendê-los...”. Ou seja, demonstramos que o superávit ﬁnanceiro do exercício anterior cobria o déﬁcit do exercício em casa até seis milhões, que
não se tenham processados na época própria. Bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os
compromissos reconhecidos após o encerramento do
exercício correspondente poderão ser pagos a conta de
dotação especíﬁca consignada no orçamento. Não houTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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ve realização de despesa sem empenho prévio. As despesas se referiam a 2016, mas só chegaram às contas de
água, luz, telefone, e outras coisas, em 2017. Respeitosamente, entendo que o gestor... se o gestor tivesse a
intenção de burlar a legislação, ele teria determinado
para a contabilidade, “Olha, vocês vão empenhar isso
aqui como despesa do exercício de 2017”. Mas não, empenhou de acordo com a lei, de acordo com o art. 37,
da Lei 4.320. Empenhou no elemento despesas de exercícios anteriores. E aí, estamos juntando, literalmente,
todos os processos que a área técnica identiﬁcou como despesas de exercícios anteriores para comprovar
que as despesas não foram processadas em 2016, porque não foi possível, de acordo com o art. 37. E não havia motivo para o gestor querer burlar. Porque, primeiro, existia superávit orçamentário para ser empenhado
em 2016. Segundo, existia superávit ﬁnanceiro. Ou seja,
os dois motivos que poderiam induzir a uma burla, não
cabem aqui, porque existia superávit orçamentário e superávit ﬁnanceiro. E, reiteramos, esses empenhos foram
realizados à luz do art. 37 da Lei 4.320. E este art. 37 não
é contradizente aos próprios art. 59 e 60 da Lei 4.320 e
muito menos ao art. 167 da Constituição Federal.
Na documentação protocolizada pelo gestor responsável na data da sustentação oral, consta ainda um memorial de defesa com os seguintes esclarecimentos:
No entender da área técnica, os valores empenhados
em 2017 como despesas de exercícios anteriores, representariam a realização de despesa sem empenho prévio,
uma vez que estes decorreriam do exercício de 2016,
implicando, então, em infringência aos Art. 167, II da
Constituição da República e arts. 59 e 60 da Lei 4320/64.
No entanto, vejamos o que reza a Lei 4.320/64 em seu

artigo 37 quando trata do Título IV Do Exercício Financeiro, in verbis:
Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as
quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suﬁciente para atendê-las, que não se
tenham processado na época própria, bem como os
Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação especíﬁca consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a
ordem cronológica. (grifamos)
Ou seja, o que foi feito – empenhar em 2017 despesas
de 2016 que não foram processados na época própria
– está em consonância com o art. 37 da Lei 4.320/64,
sem infringir o Art. 167, II da Constituição da República e
arts. 59 e 60 da Lei 4320/64, como quer fazer crer a ITC.
Estamos anexando a este memorial – com a devida vênia de Vossa Excelência - cópia integral de literalmente todos os processos listados pelo RT na alínea “b” do
item 7.4.1.1 e apropriado pela ITC, para comprovar que
apesar de se tratar despesas contínuas, como aﬁrma a
área técnica, as mesmas não chegaram ao conhecimento da administração em 2016, motivo pelo qual não foram empenhadas em 2016, mas, tão somente em 2017,
justiﬁcando o empenho naquele exercício.
Lado outro, há de se registrar que sob o aspecto ﬁnanceiro a administração não teria porque ter propositalmente postergado os empenhos, uma vez que conforme
devidamente justiﬁcado no item anterior, mesmo a área
técnica tendo incluído tal valor como despesas do exercício de 2016, ﬁcou demonstrado a suﬁciência ﬁnanceira de todas as despesas do exercício de 2016, seja conwww.tce.es.gov.br

signações, depósitos, restos a pagar processados e não
processados e o montante de R$ 989.688,52 empenhados em 2017 como despesas de exercícios anteriores,
registrando que esta última situação aconteceu sob protestos expresso na justiﬁcativa inicial apresentada pelo
gestor.
Registre-se ainda que também sob o aspecto orçamentário não haveriam motivos também para a administração fazer tal postergação, uma vez que conforme demonstrado no 1º item desta defesa, mesmo acrescendo
o valor de R$ 989.688,52 referente a despesas de exercícios anteriores ao valor do déﬁcit orçamentário efetivamente ocorrido de R$ 98.417,69, o superávit ﬁnanceiro demonstrado no Balanço Patrimonial de 2015 no valor de R$ 6.406.260,46 se mostraria suﬁciente para suprir tal déﬁcit.
Assim ﬁca demonstrado que não houve realização de
despesa sem prévio empenho como quer fazer crer a
ITC, pois, os empenhos realizados em 2017 como despesas de exercícios anteriores cumpriram literalmente o
que reza o art. 37 da Lei 4.320/64, uma vez que estas somente foram empenhadas em 2017 porque não foram
processadas à época certa, no entanto, existam crédito
próprio com saldo suﬁciente para atendê-las e somente foram reconhecidas após o exercício correspondente,
motivo pelo qual deve ser também afastado o presente
indicativo de irregularidade.
O presente indicativo de irregularidade se refere a realização de despesa orçamentária sem prévio empenho.
Em sede de defesa oral, o gestor aﬁrma não houve realização de despesa sem prévio empenho como quer fazer crer a ITC, pois, os empenhos realizados em 2017
como despesas de exercícios anteriores cumpriram liteTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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ralmente o que reza o art. 37 da Lei 4.320/64, uma vez
que estas somente foram empenhadas em 2017 porque
não foram processadas à época certa, no entanto, existia crédito próprio com saldo suﬁciente para atendê-las
e somente foram reconhecidas após o exercício correspondente.
Inicialmente, é importante destacar que as obrigações
de despesas resultantes da execução orçamentária que
não forem pagas até o encerramento do exercício serão inscritas em restos a pagar processados (relativos
a despesas liquidadas) e não processados (relativos a
despesas não liquidadas). A adequada evidenciação da
suﬁciência ou insuﬁciência ﬁnanceira ao ﬁnal do exercício depende da correta escrituração destas duas contas.
Contudo, é cediço que os restos a pagar inscritos não
podem superar o montante das disponibilidades ﬁnanceiras. Além disso, as notas de empenho das despesas
que superem este limite deverão ser canceladas. Tendo em vista que, atualmente, para ﬁgurar no passivo das
entidades públicas as despesas deverão ser inscritas em
restos a pagar, o cancelamento de notas de empenho
representa, do ponto de vista contábil, a subevidenciação das obrigações patrimoniais.
Assim, só poderá ser inscrito em restos a pagar o montante relativo à disponibilidade ﬁnanceiro existente ao
ﬁnal do mandato. As notas de empenhos de despesas
não liquidadas devem ser anuladas, se não houve disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente à sua inscrição em restos a pagar, procedendo-se à emissão de novas notas de
empenho no exercício vindouro, como despesa de exercícios anteriores. Tal procedimento seria necessário
porque o ato de anular a Nota de empenho não anula
a obrigação contratada.

Em assim procedendo, os demonstrativos contábeis deixarão de evidenciar as obrigações assumidas pelo poder
público sem lastro ﬁnanceiro. Isso ocorre porque, atualmente, somente as despesas liquidadas (restos a pagar
processados ou fornecedores) ou relativas aos empenhos não cancelados (restos a pagar não processados)
são contabilizadas nas contas patrimoniais referentes a
obrigações. O cancelamento de notas de empenho resulta na falta de apuração adequada do montante da
dívida pública, dentre outros fatores apontados por Júnior e Rossi (2002, p. 232):
os balanços orçamentário, econômico e patrimonial do
exercício ﬁndo escamotearão a verdade ﬁscal do período, vez que parcela da despesa foi simplesmente excluída, deturpando, daí, o resultado orçamentário, ﬁnanceiro e econômico. Tudo isso fere o elementar princípio da evidenciação contábil (art. 83 da Lei n° 4.320,
de 1964);
conforme normas universais de auditoria, a não-ﬁdelidade das peças contábeis enseja, por si só, parecer
desfavorável do controle externo;
tendo em mira que o cancelamento alcança boa parte dos empenhos já liquidados, a estratégia contraria
o princípio do prévio empenho (art. 60 da referida lei);
afronta ao regime de competência da despesa governamental (art. 35, II, da sobredita lei);
segundo o art. 37 da Lei n° 4.320, a dotação “despesas
de exercícios anteriores‟ será utilizada em casos excepcionais, nos quais terá havido imprevisão dos que orçam a despesa pública. Essa falha técnica não se contextualiza na situação em destaque, vez que as despesas
não só foram previstas; mais do que isso, sofreram canwww.tce.es.gov.br

celamento. (grifo nosso)
Além disso, é importante frisar ainda que a limitação de
inscrição em restos a pagar resulta em equilíbrio ﬁscal,
mas esse equilíbrio seria alcançado caso não fossem
assumidas despesas em limites superiores à disponibilidade ﬁnanceira. Uma vez contraída a obrigação, esta
deve ser evidenciada no Balanço Patrimonial e demais
demonstrativo contábeis, o que não ocorrerá se forem
canceladas as notas de empenho da despesa.
Por ﬁm, o simples cancelamento da nota de empenho,
impedindo a inscrição em restos a pagar, não representa diminuição do déﬁcit público, por que este ato não
exclui a obrigação do poder público diante do contrato
administrativo ﬁrmado.
Feitas as considerações iniciais passa-se agora a análise
das justiﬁcativas apresentadas pela defesa.
Compulsando os argumentos apresentados, bem como
a extensa documentação apresentada pela defesa, veriﬁca-se que os mesmos não merecem prosperar, visto
que, em uma rápida consulta ao histórico das despesas
empenhadas no exercício seguinte, na rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”, veriﬁca-se que a grande
maioria trata-se de despesas contínuas, tais como: ticket alimentação; consumo de água; energia elétrica;
telecomunicações; dentre outras, ou seja, despesas essas que efetivamente cumpriram o estágio da liquidação, ou seja, houve a efetiva prestação do serviço, e
que deveriam ter sido apropriadas no período correto, em observância ao princípio da competência, conforme art. 50, II da Lei Complementar 101/00, logo não
poderia ter seus empenhos cancelados.
As despesas foram executadas em 2016, ou seja, os serTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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viços de fornecimento de energia elétrica, de água, telefonia e outros, foram executados em 2016, sem que tenha havido o prévio empenho por parte do Poder Executivo.
Dispõe o art. 167, II da Constituição da República:
Art. 167. São vedados:
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou
adicionais;
E os arts. 59 e 60 da Lei Complementar 4320/64:
Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o
limite dos créditos concedidos.
(...)
§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo
período, assumir, por qualquer forma, compromissos
ﬁnanceiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.
(...)
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio
empenho.
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação especíﬁca será dispensada a emissão da nota de empenho.
§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa
cujo montante não se possa determinar.
§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.
Por todo o exposto, sugere-se manter o presente indicativo de irregularidade, uma vez que restou conﬁgurada a assunção e execução de despesas sem prévio empenho.

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Nesta manifestação técnica de defesa foram analisados
os argumentos apresentados em sede de sustentação
oral e mantidos os indicativos de irregularidade descritos nos itens 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5:
2.1 - Apuração de déﬁcit orçamentário; Base Normativa: Artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei Federal nº
4.320/1964 (Item 4.3.1 do RT 1108/2017);
2.2 Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas; Base Normativa: artigo 1º,
§ 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000 (Item 4.3.2 do RT 1108/2017);
2.4 Despesas Contraídas Nos Dois Últimos Quadrimestres De Mandato Sem Suﬁciente Disponibilidade De
Caixa Para Pagamento; Base Normativa: art. 42 da LRF
(Item 7.4.1.1 a) do RT 1108/2017);
2.5 Realização De Despesa Orçamentária Sem Prévio
Empenho. Base Normativa: Art. 167, II da Constituição
da República, arts. 59 e 60 da Lei 4320/64 (Item 7.4.1.1
b) do RT 1108/2017).
Os itens 4.2.1 e 6.1 do RT 1108/2017, foram mantidos irregulares, porém passíveis de ressalva e determinação.
Sendo assim, opina-se no sentido de que esta Corte de
Contas emita Parecer Prévio, dirigido à Câmara Municipal de Nova Venécia, recomendando a REJEIÇÃO DAS
CONTAS, de responsabilidade do Senhor Mário Sérgio
Lubiana, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016,
na forma do art. 80 da Lei Complementar 621/2012.
Por oportuno, sugere-se determinar ao atual gestor do
município:
- A adoção de medidas de controle e evidenciação ﬁdewww.tce.es.gov.br

dignas das informações pertinentes às fontes de recursos utilizadas pelo município, nos termos da Lei 4320/64
e Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e;
- Quando da elaboração das metas ﬁscais, que realize
um planejamento condizente com a real necessidade de
redução da trajetória da dívida consolidada líquida do
ente a ﬁm de ﬁxar as metas de resultado primário e nominal, como também encaminhe ao Poder Legislativo
projeto de lei, em caso de necessidade de alteração das
metas estabelecidas em virtude de observação de erro
no planejamento ou de possibilidade do não atingimento das metas. (...)”
Por sua vez o Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, acresce no Parecer Ministerial 2577/2018:
“(...)
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.
Aﬁnal, as irregularidades que maculam a prestação de
contas em análise consubstanciam grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial, devendo esse Tribunal de Contas, inexoravelmente, emitir parecer prévio pela rejeição das contas,
nos termos do art. 80, III, da LC n. 621/12.
Vale mencionar que o quantitativo de irregularidades
evidenciadas, por si só, é motivo suﬁciente para macular a integridade das contas, conforme entendimento do
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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Excelso Tribunal de Contas da União:
A multiplicidade de falhas e irregularidades, avaliadas
em conjunto e a repetição de algumas delas já apontadas em exercícios anteriores são fundamentos suﬁcientes para a irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável. (Acórdão nº 3.137/2006 –2ª Câmara
–Rel. Min. Ubiratan Aguiar).
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui ao posicionamento da área técnica constante da Instrução Técnica Conclusiva 02298/2018-2, sem prejuízo da expedição da determinação ali sugerida.(...)”
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, corroborando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, com fulcro no artigo 80, III da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 71, inciso II da Constituição
Estadual, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO-VISTA
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor
Mario Sergio Lubiana - Prefeito Municipal à época.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 1108/2017
(doc. 58) onde constam indícios de irregularidades

as quais foram apontadas na Instrução Técnica Inicial
1579/2017 (doc. 59), com sugestão de citação do responsável, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
2045/2017 (doc. 61):
Descrição do achado
4.2.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da
LDO quanto à limitação de empenho
4.3.1 Apuração de déﬁcit orçamentário
4.3.2 Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro
evidenciando desequilíbrio das contas
públicas
6.1 Ausência de controle das fontes de
recursos evidenciadas no demonstrativo do
superávit/déﬁcit ﬁnanceiro encaminhadas no
anexo ao balanço patrimonial consolidado
7.4.1.1 a) Despesas Contraídas Nos Dois
Últimos Quadrimestres De Mandato Sem
Suﬁciente Disponibilidade De Caixa Para
Pagamento
7.4.1.1 b) Realização De Despesa
Orçamentária Sem Prévio Empenho

Responsável
Mario Sergio
Lubiana
Mario Sergio
Lubiana
Mario Sergio
Lubiana
Mario Sergio
Lubiana
Mario Sergio
Lubiana
Mario Sergio
Lubiana

Devidamente citado, o responsável apresentou razões
de defesa no prazo legal.
Foram os autos submetidos à análise da área técnica a qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
2298/2018 (doc. 70) opinando pela rejeição das contas
apresentadas.

Externo de Contabilidade e Economia, que exarou a Manifestação Técnica 875/2018 (doc. 218), opinando pela
rejeição das contas apresentadas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas no Parecer 4701/2018 (doc. 222), da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
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.
Na Manifestação Técnica 875/2018 foram analisados os
argumentos apresentados em sede de sustentação oral
e mantidos os indicativos de irregularidade descritos
nos itens 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5, a saber:
2.1 - Apuração de déﬁcit orçamentário; Base Normativa: Artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei Federal nº
4.320/1964 (Item 4.3.1 do RT 1108/2017);
2.2 Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas; Base Normativa: artigo 1º,
§ 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000 (Item 4.3.2 do RT 1108/2017);

O Ministério Público de Contas, no Parecer 2577/2018
(doc. 74), da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, manifesta-se no mesmo sentido.

2.4 Despesas Contraídas Nos Dois Últimos Quadrimestres De Mandato Sem Suﬁciente Disponibilidade De
Caixa Para Pagamento; Base Normativa: art. 42 da LRF
(Item 7.4.1.1 a) do RT 1108/2017);

Os autos integraram a pauta da Sessão Ordinária da 1ª
Câmara, no dia 29/08/2018, quando foi realizada sustentação oral e juntada de memoriais e notas taquigráﬁcas (docs. 79/215).

2.5 Realização De Despesa Orçamentária Sem Prévio
Empenho. Base Normativa: Art. 167, II da Constituição
da República, arts. 59 e 60 da Lei 4320/64 (Item 7.4.1.1
b) do RT 1108/2017).

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle

As irregularidades 2.1 e 2.2 são decorrentes do desequi-
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líbrio das contas públicas em nível orçamentário e ﬁnanceiro. Entretanto, veriﬁco que ambas tem em comum a
ausência da correta contabilização das fontes de recursos, que não permitem a perfeita interpretação das informações contábeis apresentadas pelo gestor.
De fato, as informações contábeis quanto às fontes de
recursos não estão corretas, sendo esta irregularidade
reconhecida pela área técnica e confessada pelo gestor,
o que distorceu o resultado ﬁnanceiro apurado.
Em sede de defesa, o gestor cita erros em várias fontes,
para melhor esclarecimento irei analisar a fonte FUNDEB 40%, iniciando pelos argumentos explanados pelo
gestor, como segue:
* FUNDEB 40% no valor de R$ -57.244.982,36 - Quando
se analisa o valor do saldo advindo do exercício anterior
demonstrado no anexo de disponibilidade do BALPAT,
constata-se que este valor já era de R$ -42.231.151,21
e que se chegou ao valor de R$ -57.244.982,36, em virtude da execução da despesa no exercício, sem que tenha havido no orçamento do município para 2016 previsão da totalidade de receita para esta fonte, ou seja, só
foi previsto receitas oriundas de rendimentos ﬁnanceiros no código 13250102003, fonte 11020000 – FUNDEB
–no valor de R$ 10.000,00, conforme demonstra o Balancete da Receita Orçamentária do exercício agrupado
por fonte de recurso, doc. 01, enquanto a despesa foi orçada no valor de R$15.719.700,00, conforme demonstra
o Comparativo de Receita e Despesa por Fonte de Recursos do exercício de 2016 em anexo, doc. 02, demonstrando também que a previsão de receita foi somente
na fonte FUNDEB 60% no valor de R$25.500.000,00 no
código 17240100000, fonte 11030000;
Foi apurado um saldo negativo na fonte FUNDEB 40% no

valor de R$57.244.982,36, demonstrando que foram realizadas despesas nesse montante sem a respectiva fonte de recurso.

ção ao art. 43, § 2º, da lei 4.320/64 c/c os artigos 1º, §
1º e arts 4º, inciso I, alínea “a”, 8º, parágrafo único, todos da lei 101/00.

Entretanto, veriﬁquei, conforme apuração pela área técnica dos gastos com educação, RT 1108/2017-1, que o
total dos gastos com educação foi de R$44.568.605,89
(Balancete Analítico da Despesa Orçamentária – evento 56), sendo que R$19.439.358,12 (Tabela 25 do RT
1108/2017-1) foram realizados com a fonte de recursos próprios e que R$18.857.380,62 (Tabela 26 do RT
1108/2017-1) foram realizados com a fonte FUNDEB
60%, logo restou para realização com outras fontes de
recursos (FUNDEB 40%, convênios etc) o montante de
R$6.271.867,15.

Veriﬁquei que no processo TC 3726/2018-9 (PCA do
exercício de 2017) permanecem as mesmas inconsistências, inclusive que foi utilizado como fonte de recursos
para créditos adicionais o superávit ﬁnanceiro do exercício sob análise (2016), o que irá gerar citação ao gestor.

A receita total do FUNDEB foi de R$25.342.978,10 (Balancete da Receita Orçamentária – evento 21), sendo
utilizado para pagamento do magistério FUNDEB 60%
o montante de R$18.857.380,62, restando para a fonte
FUNDEB 40% a receita de R$6.485.597,48, superior ao
saldo de despesas com educação para realização com
essa fonte, no valor de R$6.271.867,15.
Logo, ﬁca claro que não existe a possibilidade de o município ter gasto com a fonte FUNDEB 40% o valor de
R$57.244.982,36 negativos, pois esse valor é superior
a todo o gasto (empenho) com educação do município,
que foi de R$ 44.568.605,89.
Diante do exposto, está claramente demonstrado que as
informações encaminhadas pelo gestor através do CidaES estão totalmente distorcidas, entretanto, a informação é de extrema relevância para o equilíbrio das contas
públicas, pois o superávit ﬁnanceiro será fonte de abertura de créditos adicionais no próximo exercício ﬁnanceiro, que deverá ser utilizado corretamente em atenwww.tce.es.gov.br

Assim, entendo que para uma análise mais proﬁciente
sobre as irregularidades dispostas nestes autos, veriﬁco necessária a comprovação dos ajustes contábeis realizados, visto que o gestor, inobstante ter reconhecido
as divergências, não encartou comprovação do acerto, o
que ensejou o não saneamento das inconsistências pela
área técnica em sede de elaboração da peça conclusiva.
Destaco, ainda, a necessidade da correta apuração do
superávit ﬁnanceiro por fonte de recursos, substrato legal para a abertura de créditos adicionais no ano subsequente, e nesse sentido, determino baixar em diligência os autos, no prazo de 30 dias, improrrogáveis, para
que o gestor realize os ajustes contábeis necessários nas
fontes de recursos, promovendo sua devida comprovação, inclusive, para a correta apuração do superávit ﬁnanceiro.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por:
1.1. Encaminhar COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA, na
forma do art. 358, II da Resolução 261/2013 para que,
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, o senhor Mario Sergio Lubiana, prefeito do município de Nova Venécia referente ao exercício de 2016, apresente a esta
Corte de Contas os ajustes contábeis necessários para
a correta apuração do superávit ﬁnanceiro por fonte de

ALERTA

recursos.
1.2. Ressaltar que o não atendimento desta solicitação
poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição do art. 389, IV, do Regimento Interno desta Corte.
2. Unânime. Nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, encampado pelo
Relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
3. Data da Sessão: 21/11/2018 – 40ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(convocado).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:

PERSONALIZADO
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do Tribunal
de Contas.
Basta acessar o Alerta
Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou
palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você
receberá, por e-mail, um
aviso alertando sobre a
divulgação.
Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

http://diario.tce.es.gov.br

Seu cadastro em 8 passos

1
2 Clique em Alerta Personalizado
3 Clique em Cadastre-se
4 Preencha o formulário
5 Clique novamente em Alerta Personalizado
6 Clique em Incluir Palavra Chave
campo “Descrição” insira a
7 No
palavra chave a ser pesquisada.
uma palavra chave por vez. Refaça
8Coloque
esta ação quantas vezes for necessário.
Acesse a página do Diário:
http://diario.tce.es.gov.br

Clique em Log Off

Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive com suas ﬁguras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara
Outras Decisões - 2ª Câmara
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na
Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner
Rodrigo Coelho do Carmo

Decisão 03083/2018-2
Processo: 01199/1999-6
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro – Aposentadoria
UG: TRIBUNAL DE JUSTICA - Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo
Relator: João Luiz Cotta Lovatti

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Interessado: LUCY DE OLIVEIRA RUY
ATOS SUJEITOS A REGISTRO – ATO Nº 286/2007 – LUCY DE
OLIVEIRA RUY – RECONDUÇÃO – REGISTRO - DETERMINAÇÃO.
O SENHOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Versam os autos sobre a concessão de aposentadoria compulsória à senhora Lucy de Oliveira Ruy pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio do Ato
n° 681, publicado em 30/06/1999, com vigência a partir de
28/02/1997.

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Segundo os autos, a senhora Lucy de Oliveira Ruy foi Titular
do Cartório do Registro Civil e Tabelionato da Sede, serventia não oﬁcializada do Juízo de Vila Velha/ES, e a aposentadoria em tela foi apreciada e registrada por este Tribunal de
Contas por meio da Decisão TC n° 1293, de 01/06/1999, nos
termos do art. 71, inciso III, da CRFB/1988 e art. 71, inciso IV,
www.tce.es.gov.br

da Constituição do Estado do Espírito Santo de 1989.
Agora, submete-se à apreciação desta Corte de Contas para ﬁns de apreciação e registro, o Ato nº 286/07 que tornou
sem efeito o Ato nº 681/99-TJ, publicado em 30/06/99, a
contar de 28/02/97, reconduzindo a senhora Lucy de Oliveira Ruy à condição de Titular do referido Cartório do Registro
Civil e Tabelionato do Juízo de Vila Velha.
O ato cujo registro é submetido à análise deste Tribunal encontra-se acostado à ﬂ. 121, tendo sido expedido em razão
do acórdão do Conselho da Magistratura, de 26/02/07, que
deu provimento aos Embargos de Declaração com Efeitos
Infringentes nos autos do Processo nº 100050035805.
Isso porque, a aposentada se insurgiu contra a concessão do
benefício, alegando não ser servidora pública, conforme exposto na petição de ﬂs. 02-19, datada de 25/07/2005 e protocolizada em 10/08/2005, pleiteando, desta forma, sua recondução à titularidade do supramencionado Cartório.
Encaminhados os autos ao IPAJM para as devidas providências, aquela autarquia questionou a competência do TJEES
para extinguir o benefício (ﬂs. 144-147), pois segundo a Lei
Complementar Estadual n° 282/2004, em seus arts. 1° e 2°,
compete ao IPAJM a responsabilidade pela gestão única do
Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo, cabendo a si os procedimentos de conhecimento,
concessão, ﬁxação de proventos e pagamento de benefícios
previdenciários aos segurados (art. 77). Em razão disso, solicitou que fosse tornado nulo o Ato n° 286/2007 (ﬂ. 148).
O TJEES, por sua vez, pronunciou-se através do Acórdão de
ﬂ. 159, indeferindo o pedido do IPAJM, o qual remeteu os
autos a este Tribunal de Contas para manifestação.
O processo foi inicialmente encaminhado à 7ª Controladoria Técnica (atual Núcleo de Controle Externo de Registro de
Atos de Pessoal), que relatou a situação, porém deixou de
se manifestar conclusivamente nestes autos por se tratar de
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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matéria de cunho jurídico (ﬂs. 171/172).
Após, o Ministério Público junto a este Tribunal posicionou-se por meio do Parecer PJC 8451/2008 (ﬂs. 176-183) que,
entendendo ser regular a aposentadoria em exame, por ser
anterior à vigência da EC nº 20/1998, e ainda que o IPAJM
é competente para analisar a possível reversão da aposentadoria questionada, opinou pela denegação do registro do
ato da reversão (Ato nº 286/07 - ﬂ. 121).
Ocorre que, o então Procurador Geral de Justiça encaminhou expediente a este Tribunal, juntado às ﬂs. 186/189,
onde comunicou a impetração de Mandado de Segurança
por parte do IPAJM face ao ato do Presidente do TJEES e manifestou o interesse de acompanhar o deslinde da questão.
Acompanhando a Proposta de Decisão deste Relator, o Plenário desta Corte decidiu, preliminarmente, reconhecer a
atribuição do TCEES para apreciar atos de revogação e anulação de concessão de aposentadoria e, quanto ao mérito,
sobrestar o feito e remessa dos autos à origem até manifestação deﬁnitiva do Poder Judiciário nos autos do Mandado
de Segurança 100080034943 (Decisão TC 727/2009, ﬂ.198).
Retornando os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, lá aguardou-se o trânsito em julgado do referido Mandamus, o que ocorreu em 19/11/2015, conforme informação repassada pelo Superior Tribunal de Justiça à ﬂ.229,
com decisão favorável à interessada.
Após informação do trânsito em julgado da demanda, promoveu-se o seu envio a este Tribunal (despachos de ﬂs. 230,
frente e verso), visando cumprir as disposições contidas no
inciso III do artigo 71 da CRFB/1988; no inciso IV da Constituição Estadual; na Lei Complementar nº 621/2012 e na Instrução Normativa nº 31, de 02 de setembro de 2014 (com
republicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do dia 17/09/2014).
Ao se manifestar nos autos, o Núcleo de Controle Externo
de Registro de Atos de Pessoal veriﬁcou que nos termos da

decisão do Superior Tribunal de Justiça, o Conselho Superior
da Magistratura do Estado é competente para anular seus
próprios atos, no caso, a revogação da aposentadoria compulsória da sra. Lucy de Oliveira Ruy. E assentou o seguinte
em sua da Instrução Técnica Conclusiva 3556/2018-9:
Registro aqui que penso como exposto no parecer da PJC nº
8451/2009, visto às ﬂs. 176-183, que entende ser regular a
aposentadoria da interessada, por ser anterior à vigência da
EC nº20/98, bem como entende que o IPAJM é competente
para analisar a possível reversão da aposentadoria questionada e opina pela denegação do registro do ato da reversão.
Contudo, o subscritor da referida ITC foi conclusivo:
Entretanto, tendo transitado em julgado e face à decisão do
STJ, só nos resta concluir pelo Registro do Ato nº 286/07, visto à ﬂ.121, reconduzindo LUCY DE OLIVEIRA RUY à condição
de titular do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Vila
Velha, tornando sem efeito o Ato nº 681/99-TJ, que aposentou a servidora em questão e que foi registrado por esta Casa conforme Decisão TC-1293 de 01/06/1999.
Submetido ao Ministério Público de Contas, recebeu o Parecer 4355/2018-1, da lavra do Procurador de Contas Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, onde este manifesta-se de
acordo com a referida ITC.
Compulsando os autos, observo que o gestor encaminhou
o processo a este Tribunal de Contas para reanálise, haja vista o trânsito em julgado do Mandado de Segurança
100080034943, o que ocorreu em 19/11/2015, conforme
informação repassada pelo Superior Tribunal de Justiça à ﬂ.
229, com decisão favorável à interessada.
O ato cujo registro é submetido à análise deste Tribunal é
o do Ato nº 286/07 e encontra-se acostado à ﬂ. 121 destes autos.
Nesse sentido, veriﬁco ainda que o assunto foi efetivamenwww.tce.es.gov.br

te analisado pela área técnica desta Corte ao concluir pelo
Registro do Ato nº 286/07 (ﬂ. 121) que reconduziu a senhora Lucy de Oliveira Ruy à condição de titular do Cartório do
Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha, e ainda, tornando sem efeito o Ato nº 681/99-TJ, que aposentou a referida
servidora e que foi registrado pelo TCEES, conforme Decisão
TC-1293 de 01/06/1999.
No mais, considerando que o Núcleo de Controle Externo
de Registro de Atos de Pessoal aferiu toda a documentação
acostada aos autos e veriﬁcou sua regularidade, perﬁlho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial,
tornando-os parte integrante do presente voto.
Por outro lado, compulsando os autos, veriﬁca-se que no
período entre 30/06/1999 a 19/06/2007, ﬂs. 125 e 142, a
Sra. Lucy de Oliveira Ruy percebeu, à título de aposentadoria, o valor total de R$724.432,30. Torna-se, portanto necessário, e é de bom alvitre, em homenagem às técnicas aplicadas à Administração Pública, que sejam adotadas medidas
administrativas por parte do Tribunal de Justiça, para identiﬁcar e quantiﬁcar eventual sobreposição de pagamentos de
proventos e de remuneração à senhora Lucy de Oliveira Ruy
no período em que ﬁcou afastada em razão do ato que lhe
concedeu aposentadoria compulsória.
Pelo exposto, encampando as razões acima mencionadas,
acompanhando o posicionamento da área técnica e do Ministério Público de Contas, Proponho VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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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. Registrar o Ato nº 286/2007 (ﬂ. 121), que reconduziu a
senhora Lucy de Oliveira Ruy à condição de titular do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha, e consequentemente, tornar insubsistente a Decisão-TC n° 1293,
de 01/06/1999.
1.2. Determinar ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo para que adote, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme dispõe o art. 2º da Instrução Normativa
Nº 032/2014, medidas administrativas com ﬁm de veriﬁcar
eventual sobreposição de pagamento de proventos e de remuneração à senhora Lucy de Oliveira Ruy no período em
que ﬁcou afastada em razão do ato que lhe concedeu aposentadoria compulsória. E, que ao ﬁnal do prazo, seja comunicado a este Tribunal o resultado.
1.3. Determinar à SEGEX para que monitore a determinação ao Egrégio Tribunal de Justiça.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição/relator).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Atas das Sessões - 2ª Câmara
SESSÃO: 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
CÂMARA - 18/7/2018
Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente
da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou
aberta a 23ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício. Integrando a Câmara estiveram presentes o
excelentíssimo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e o excelentíssimo senhor conselheiro em
substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria do conselheiro afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL. Presentes, ainda, o Ministério Público junto a
este Tribunal, na pessoa do senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral; e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
submeteu à Câmara, para discussão e votação, nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a ata da 22ª
Sessão Ordinária de 2018 do colegiado, antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta das sessões, por
meio eletrônico, aos senhores conselheiros, conselheiro substituto e procurador; sendo aprovada à unanimidade. – APRECIAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E URGENTES - Nos termos do artigo 101, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER incluiu em pauta o processo TC6014/2018, que trata de Representação formulada pela
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Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal
deste Tribunal em face da edição da Lei Complementar
do Município de Itapemirim nº 201/2017, que dispõe sobre a transposição de regime celetista para estatutário
dos empregos públicos criados pelas Leis Complementares municipais nºs 10/2005, 17/2006 e 28/2008, tendo
sua excelência proferido voto pelo conhecimento do expediente e pelo deferimento da medida cautelar pleiteada, determinando a suspensão da referida transposição
até decisão ulterior desta Corte, bem como a notiﬁcação do prefeito para que, no prazo de 10 dias, publique
extrato na imprensa oﬁcial com o cumprimento da decisão, comunicando as providências adotadas a este Tribunal, no mesmo prazo, além da notiﬁcação ao responsável
pelo instituto de previdência local, para ciência e eventual apresentação de justiﬁcativas; no que foi acompanhado pelo colegiado, à unanimidade. – OCORRÊNCIAS – 1)
Após o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER relatar o processo TC-10265/2015, que trata de Representação em face da Secretaria de Comunicação do
Município de Aracruz, apresentando voto pela improcedência da representação, divergindo dos pareceres técnico e ministerial, o senhor conselheiro em substituição
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI se manifestou no sentido de
que a sustentação oral realizada pela responsável na 20ª
Sessão Ordinária do colegiado o fez concluir pela ocorrência da irregularidade relativa à duplicidade de licitação para o mesmo objeto, e teceu comentários adicionais sobre o uso indevido de publicidade governamental,
votando, ao ﬁnal, nos termos da instrução técnica conclusiva constante dos autos, pelo conhecimento e procedência da representação, com aplicação de multa de dez
mil reais à então gestora da pasta. Por sua vez, o relator,
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conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, reiterou o
entendimento disposto em seu voto de que, no caso sob
exame, os contratos se referiam a objetos diferentes. Colocado em discussão e votação o processo, prevaleceu,
por maioria, o voto do relator, restando vencido o senhor conselheiro substituto, conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Senhor presidente, ouvi atentamente a sustentação oral da sr.ª Naciene Luzia
Modenese Vicente, realizada neste Câmara. E a fala dela
me fez ﬁrmar o convencimento de que realmente houve
a infração diante da duplicidade de licitação para o mesmo objeto. Toda essa discussão sobre peças publicitárias
feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Aracruz me leva a pensar em questões que eu já trouxe, algumas vezes à discussão, especialmente nas contas de
governo, da utilização de publicidade de maneira equivocada despendendo recursos públicos numa área que
é importante como de divulgação de ações e não como
publicidade da atividade do gestor. Num país em que temos toda essa carga tributária, temos toda essa carência de recurso, onde se coloca que não tem dinheiro para
determinadas ações – acredito que hoje todos viram, pela TV, o atendimento médico restrito a determinado município – e as pessoas gastando dinheiro dessa forma. Isso realmente não é uma boa coisa feita pelo gestor, ainda mais quando se aproveita de subterfúgio para fazer
a contratação desse tipo de publicidade quando já tinha
um determinado contrato. Então, em razão disso, estou
acompanhando os termos da ITC-1474/2017, conhecer,
julgar procedente, diante da irregularidade duplicidade
de licitação para o mesmo objeto, considerar grave a infração, estabelecendo uma multa de 10 mil reais à sr.ª

Naciene Luzia Modenese Vicente, ex-secretária de desenvolvimento social de Aracruz. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - O conselheiro Lovatti inaugurou a divergência. Acompanho o relator.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER Vencido esse ponto aí, porque avaliei que realmente há
uma separação aqui, e são contratos diferentes, não encampados pelo contrato geral que a administração tinha. (ﬁnal)” 2) O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES solicitou ao secretário-geral das sessões
que apregoasse o interessado e/ou seu representante legal nos autos do processo TC-3650/2017, que trata da
prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de
Marechal Floriano relativa ao exercício de 2016, a ﬁm de
veriﬁcar a presença do interessado em colegiado para o
exercício da sustentação oral requerida, o que foi procedido. Apregoado o responsável e não havendo manifestação, o processo foi mantido em pauta para a próxima
sessão. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 47 processos constantes da pauta, ﬂs. 5 a 11, parte integrante da
presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
agradecendo à proteção de Deus, declarou encerrada
a sessão às 10 horas e 57 minutos, convocando, antes,
os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto e senhor procurador para a próxima
sessão ordinária, a ser realizada no dia 25 de julho de
2018, quarta-feira, às 10 horas. E, para constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada, vai
por mim assinada, bem como pelo senhor presidente,
demais conselheiros e senhor procurador.
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 03918/2015-5
Unidade gestora: Faculdade de Música do Espírito Santo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: FAMES
Responsável: ERLON JOSE PASCHOAL
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação.
Determinação. Arquivar.
Processo: 10265/2015-6
Unidade gestora: Secretaria de Comunicação do Município de Aracruz
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: FABIO NETTO DA SILVA
Responsável: NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Declarar nulidade da DECM 240/17. Dar ciência. Arquivar. Por maioria,
nos termos do voto do relator. Vencido o cons. João Luiz
que votou pela procedência com multa de 10 mil reais,
nos termos da ITC.
Processo: 04798/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Represen-
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tação

Monteiro

Representante: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS - ABFMED [CRISTIANA
NEVES ANDARI (OAB: 38155-BA), LUCIANA DRUMOND
DE MORAES (OAB: 9538-ES), VICTOR SOARES DE ANDRADE (OAB: 24998-BA)]

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Responsável: GILBERTO BARTELI COSTA, JOSE DE
BARROS NETO, SANDRO MARCIO ZAMBONI, SONIA
MARIA GRASSI
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Procedência. Rejeitar razões de justiﬁcativas. Excluir responsabilidade de
Sandro Zamboni. Deixar de aplicar multa. Determinação. Arquivar.
Processo: 08680/2016-3

Total: 7 processos

Deliberações: Adiado
Processo: 08749/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce
do Norte
Classiﬁcação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
Interessado: EDMAR BRUM DA FONSECA
Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Adiamento: 1ª Sessão

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Representante: RICARDO LONGUE MOZER - EPP

Deliberações: Acórdão. Procedência parcial. Excluir
responsabilidade de Valquiria Araujo. Rejeitar preliminar de ilegitimidade. Rejeitar razões de justiﬁcativa.
Considerar prejudicada a análise dos itens 4.1, 4.2 e
4.3. Deixar de aplicar multa. Determinação. Arquivar.
Processo: 05689/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Responsável: SEBASTIAO FOSSE

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes

Responsável: JANDER NUNES VIDAL, MAX MARCONDES LEMOS COSTA, RODRIGO DADDA LUGAO [DIEGO
LIBARDI LEAL (OAB: 23987-ES)], VALQUIRIA ARAUJO
GOULART

CONSELHEIRO

Exercício: 2016

Processo: 06014/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Unidade Técnica do TCEES (SecexPre-

Processo: 04940/2004-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos: 02605/2005-1, 02020/2005-9
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: EDSON DUTRA TEIXEIRA, ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Procedência. Reconhecer prescrição. Afastar ressarcimento. Arquivar. Nos termos do novo voto-vista do cons. João Luiz, encampado pelo relator.
Processo: 03019/2008-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marilândia
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos: 03023/2008-9

videncia)

Denunciante: Identidade preservada

Responsável: LUCIANO DE PAIVA ALVES

Responsável: OSMAR PASSAMANI [PEDRO JOSINO COR-

Terceiro interessado: ALEX FABIANO CARVALHO DE

DEIRO (OAB: 17169-ES)]

SOUZA

Terceiro interessado: GEDER CAMATA

Deliberações: Decisão. deferir cautelar - notiﬁcar - de-

Adiamento: 2ª Sessão

terminações - ciência

Deliberações: Processo retirado de pauta.
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Processo: 05924/2009-1

Processo: 05685/2017-9

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 2008

Exercício: 2016

Interessado: PREFEITURA JERONIMO MONTEIRO
Responsável: NEUTON FONSECA VIDAL

Responsável: LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA, WANZETE
KRUGER

Deliberações: Acórdão. Irregular. Deixar de aplicar multa.
Reconhecer prescrição. Ressarcimento 169.520,02 VRTE.
Recomendação. Determinação. Arquivar.

Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva. Determinação. Deixar de aplicar multa. Arquivar.

Processo: 03650/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016

Adiamento: 1ª Sessão

Processo: 08526/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada

Processo: 04041/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Deliberações: Pregão realizado. Mantido em pauta

Classiﬁcação: Embargos de Declaração

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Improcedência. Arquivar. Nos termos do voto-vista do cons. Sérgio Borges. Vencido o relator, que votou pela procedência, converter em
TCE, irregular, prescrição, ressarcimento de 15.182,46 VRTE, oﬁciar MPES.
Processo: 03213/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Fundão
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: SILVERIO GUZZO
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.

Deliberações: Decisão. Conhecer. À SEGEX. Dar ciência.

Responsável: ANTONIO LIDINEY GOBBI, JOAO CARLOS
LORENZONI

Processo: 05164/2017-3

Responsável: VAGNER RODRIGUES PEREIRA

Interessado: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Total: 8 processos

Processo: 03565/2015-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais de Mimoso do Sul
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: ANGELO CERGIO RODRIGUES REIS
Deliberações: Acórdão. Irregular. Multa R$ 3000,00. Arquivar.

Exercício: 2016
Responsável: ALUISIO FILGUEIRAS, CARLOS RENATO
PRUCOLI, SERGIO LUIZ ANEQUIM
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva. Recomendação. Determinação. Deixar de aplicar multa p/
Sergio Luiz. Arquivar.

- CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTIProcesso: 03268/2008-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

www.tce.es.gov.br

Processo: 03994/2015-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018

60

ATOS DA 2a CÂMARA

Interessado: FUNDO M ACAO SOCIAL GUACUI

Responsável: IRINEU WUTKE, JOAO VICTOR OLIVEIRA

Responsável: JULIANA RODRIGUES MIRANDA NOLASCO

FURTADO

Deliberações: Acórdão. Irregular. Multa R$ 3000,00. Recomendação. Determinar adoção de med. administrativas
nos termos da IN 32. Recomendação. Arquivar.

Deliberações: Acórdão. Improcedência. Dar ciência. Arqui-

Processo: 00014/2016-5
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: RREO - Poder Executivo Municipal
Interessado: PREFEITURA DIVINO SAO LOURENCO
Responsável: MIGUEL LOURENCO DA COSTA
Deliberações: Acórdão. Arquivar.

var.
Processo: 05985/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: CHEXTER CARLOS NOGUEIRA
Responsável: AILTO DOS SANTOS SOUZA, IRINEU WUTKE
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Determinação.
Dar ciência. Arquivar.
Processo: 09349/2017-1

Processo: 09882/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Francisco

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

tação

Responsável: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE

Responsável: ALENCAR MARIM

Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 03619/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: VKS TRANSPORTES LTDA - ME [ELAINE
MORAES SCHUENG]

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - RepresenRepresentante: VIX SERVICOS - ES LTDA
Deliberações: Adiado
Processo: 02961/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
Apensos: 07437/2012-7
Interessado: BRUNO MORATTI RANGEL TRINDADE, DOMINGOS SAVIO PINTO MARTINS [ADILSON JOSE CRUwww.tce.es.gov.br

ZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS
(OAB: 12122-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB:
12122-ES)], ERIKA SPELTA VALBUZA, MARCELO VAZ CASTELAN, SARTORI & CIA LTDA - ME [KEILA TOFANO SOARES
(OAB: 17706-ES)]
Recorrente: TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), DOS ANJOS E CRUZEIRO ADVOGADOS, EDMAR LORENCINI DOS
ANJOS (OAB: 12122-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Conhecer. Negar provimento. Deixar de aplicar multa. Nos termos do voto-vista
do conselheiro Sérgio Borges. Parcialmente vencido o relator que votou por conhecer, negar provimento, considerar os embargos protelatórios com multa de R$ 3000,00.
Processo: 07442/2003-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 10010/2014-1
Interessado: ALINS JOSE SGRANCIO
Deliberações: Decisão. Registro. Tornando parcialmente
insubsistente a Decisão anterior.
Processo: 02133/2006-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 04493/2013-3
Interessado: AMERICO NASCIMENTO
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Deliberações: Decisão. Registro. Tornando parcialmente
insubsistente a decisão anterior.
Processo: 05872/2012-6
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01200/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra

Processo: 09002/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cariacica
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: VERA LUCIA DOS SANTOS CAMPOS

Classiﬁcação: Edital de Concurso

Interessado: CLAIENE MUNIZ PEREIRA DE PAULA

Deliberações: Processo retirado de pauta.

Interessado: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Devolver à origem.
Processo: 02891/2013-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCOLINA PEREIRA MOREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08033/2013-8

Processo: 05625/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Linhares

Processo: 09166/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de São José do Calçado
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Apensos: 01449/2002-1

Interessado: ALDIR DA SILVA COSME

Interessado: ENI FERREIRA MACHADO RANGEL

Adiamento: 1ª Sessão

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08191/2015-1

Processo: 01943/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de São José do Calçado

Classiﬁcação: Edital de Concurso

Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Interessado: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: AYLSON SANTANA DA SILVEIRA

Deliberações: Decisão. Devolver à origem.

Interessado: TAYNA BONOMO SALVADOR

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Câmara Municipal de Afonso Cláudio

Processo: 10010/2014-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 07442/2003-9
Interessado: MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08194/2015-3
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 02522/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: MARIA LUIZA FUNDAO VIEIRA PEIXOTO

Interessado: CLAY ASSEF DE OLIVEIRA

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Sobrestar .Devolver à origem.
www.tce.es.gov.br
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Processo: 03188/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JORGE GUILHERME RODRIGUES
Deliberações: Decisão. Sobrestar .Devolver à origem.
Processo: 03966/2016-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANA PAULA CARVALHAES DORNAS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03967/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vargem Alta
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: AGOSTINHO JULIO BASTIANELI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08835/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DOMINGAS GUIMARAES VASCONCELLOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09273/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LIEGE CARDOSO CODECO

Interessado: ANA LUCILA RIBEIRO DANTAS FAGUNDES LEITE

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde

Processo: 03968/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Processo: 00296/2017-7
Classiﬁcação: Edital de Concurso
Deliberações: Decisão. Devolver à origem.
Total: 32 processos

Interessado: RENATA DE OLIVEIRA FARIA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08654/2016-1

Total geral: 47 processos
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SESSÃO: 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
CÂMARA - 25/7/2018
Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil
e dezoito, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 24ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício. Integrando a Câmara estiveram presentes o excelentíssimo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e o excelentíssimo senhor conselheiro
em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a
relatoria em vacância desta Corte, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
ante o pedido de aposentadoria do conselheiro afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL. Presentes, ainda, o Ministério Público junto a este Tribunal, na pessoa
do senhor HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral; e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. O senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, submeteu à Câmara,
para discussão e votação, nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a ata da 23ª Sessão Ordinária de
2018 do colegiado, antecipadamente encaminhada pelo secretário-geral das sessões, por meio eletrônico, aos
senhores conselheiros, conselheiro substituto e procurador; sendo aprovada à unanimidade. – OCORRÊNCIAS –
1) O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
solicitou ao secretário-geral das sessões que apregoasse os interessados e/ou seus representantes legais nos
autos dos processos TC-8724/2010, que trata de DenúnTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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cia em face da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, TC-5184/2017, que trata da prestação de contas anual do Prefeito Municipal de São Roque do Canaã relativa ao exercício de 2016, e TC-5689/2017, que trata da
prestação de contas anual do Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro referente ao exercício de 2016, a ﬁm de
veriﬁcar a presença dos interessados em colegiado para o exercício das sustentações orais requeridas, o que
foi procedido. Apregoados os responsáveis e não havendo manifestação, os dois primeiros processos foram
adiados para a próxima sessão e o último foi apreciado,
tendo o relator, senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, votado, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, pela rejeição da prestação de
contas em análise, com expedição de determinações, no
que foi acompanhado pelo colegiado à unanimidade. 02)
Após o relator do processo TC-10332/2016, que trata de
Denúncia em face da Prefeitura Municipal de São Mateus, senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, proferir voto pelo conhecimento do expediente, assim como do processo TC-9992/2016, em apenso, pelo
indeferimento do pedido cautelar constante dos autos,
por tornar sem efeito a citação do senhor Daniel Santana
Barbosa e decretar a revelia do senhor Amadeu Boroto,
pela manutenção do sigilo no processo, pela conversão
do julgamento em diligência, notiﬁcando-se o atual prefeito municipal para que, no prazo de 30 dias, apresente documentos e informações requisitadas, e pelo encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual, o
senhor representante do Ministério Público Especial de
Contas, HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, questionou a decisão proposta pelo relator, asseverando que o
saneamento sugerido pelo relator compromete a dura-

ção razoável do processo, ressaltando, ainda, que houve decretação de revelia do gestor e que os autos já se
encontram maduros para julgamento, uma vez que contêm instrução técnica conclusiva e parecer ministerial.
Sua excelência também se manifestou pelo levantamento do sigilo no processo, por entender que esta Corte trata apenas de matérias de interesse público, sendo o sigilo a exceção à regra. Por sua vez, o relator, senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, manteve seu
voto, reiterando que os processos que tramitam nesta
Casa buscam a verdade real, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Senhor presidente, o saneamento que vossa excelência está propondo no
processo é posterior à instrução técnica, toda a instrução dos autos; posterior à instrução técnica inicial; posterior à instrução técnica conclusiva, o gestor manteve-se revel; posterior à manifestação do Ministério Público
de Contas. Entendo que esse saneamento, neste momento, haveria prejuízo para duração razoável do processo.
O gestor já se mostrou revel, já deu demonstração de desejo de, em nenhum momento, vir aos autos. Não trouxe nenhum argumento. Os elementos constantes dos autos, por si só, já são suﬁcientes para proferir julgamento.
Então, peço que vossa excelência reconsidere essa questão até porque haveria prejuízo tanto na manifestação
técnica quanto no Ministério Público de Contas. Ou seja,
terminou-se a instrução e está se promovendo o saneamento no momento do voto. Outra questão que solicito
a vossa excelência é o levantamento do sigilo dos autos.
Trata-se de nomeação de concursados em cadastro de
reserva, 180 dias antes do término do mandato do prefeito. É uma questão que não tem razão de ser mantido
www.tce.es.gov.br

o sigilo. Todos os processos que tramitam no Tribunal de
Contas tratam, integralmente, de questões públicas, não
se trata de questões privadas aqui. Se, por um lado, temos o Regimento Interno, que dá suporte legal para que
seja mantido o sigilo dos autos; temos, por outro lado, a
lei de acesso à informação, que é uma norma federal, e
temos a Constituição Federal, que preconiza publicidade
como regra e o sigilo como exceção. Então, estou pedindo a vossa excelência que reconsidere esse pedido de diligência. Entendemos que está esgotada toda a instrução dos autos e que seja levantado o sigilo do processo. Muito obrigado! O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Agradeço a participação de vossa excelência. O voto saneador do processo é em busca da verdade real. Então, mantenho o voto.
Em discussão. Em votação. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Com o relator. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI –
Presidente, acompanho vossa excelência, fazendo ressalva quanto à quebra do sigilo. Porque entendo, mediante
manifestação do Ministério Público – que entendo apropriada – que seja levantado o sigilo por conta da transparência. (ﬁnal)” O – ORDEM DO DIA – Julgamento dos
31 processos constantes da pauta, ﬂs. 5 a 9, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, agradecendo à proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 10 horas e 30 minutos, convocando,
antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor
conselheiro substituto e senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 01 de agosto de 2018, quarta-feira, às 10 horas. E, para constar, eu,
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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sessões, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada,
vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros e senhor procurador.
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 08724/2010-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos: 09191/2010-1, 08275/2010-2
Denunciante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: 2 C TECNOLOGIA LOCACAO E SERVICOS
LTDA. - EPP, ADRIANA LEPPAUS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)], AMILTON GONCALVES DA SILVA, ANDERSON PERCILIOS, ASSOCIACAO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS [BATISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, THIAGO BATISTA BERNARDO GARCIA], CREUZA BARBOSA DA SILVA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)],
DANIEL RODRIGUES TEIXEIRA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)], DARLEY JANSEN ESPINDULA [RICARDO TAUFFER PADILHA (OAB: 8547-ES)], FLORA MARIA ENDLICH MARQUES [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, JEFFERSON RODRIGUES, LEOMAR LAURETT [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO COR-

DEIRO (OAB: 17169-ES)], OSMAR KINSCH [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], OSVALDO WOLKARTT [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], PAULO CALOT [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)], RAMILSON COUTINHO RAMOS [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)], ROBERTO DIAS RIBEIRO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], ROMERO LUIZ ENDRINGER [LUISA
PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], RONALDO MARTINS PRUDENCIO [HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO (OAB: 15728ES), HELIO MALDONADO JORGE (OAB: 2412-ES), LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA (OAB: 18810-ES), RODRIGO CONHOLATO SILVEIRA (OAB: 13397-ES)], ROSIMEIRE
LEPPAUS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], SERGIO ANGELI LAGO, TOP SERVICOS MANUTENCAO E LOCACAO
LTDA - ME
Deliberações: Pregão realizado. Mantido em pauta
Processo: 07394/2014-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Responsável: ANDRE COELHO SILVA
Deliberações: Acórdão. Afastar irregularidade - Arquivar
Processo: 04285/2015-1
Unidade gestora: Consórcio Público Vale do Itauninhas
www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: CONSORCIO PUBLICO VALE ITAUNINHAS
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO
Deliberações: Adiado
Processo: 05591/2015-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE, MARCELLO PINTO RODRIGUES
Responsável: EDISON VALENTIM FASSARELLA [VALDE
MOURA DE JESUS JUNIOR]
Deliberações: Acórdão. Multa de R$ 2.000,00 para Edison .Notiﬁcação ao Cont. Ext. Notiﬁcação à atual gestora
no prazo de 10 dias.
Processo: 05184/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Roque do
Canaã
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: MARCOS GERALDO GUERRA
Deliberações: Pregão realizado. Mantido em pauta
Processo: 05689/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo
Monteiro
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 2016

Exercício: 2016

Responsável: SEBASTIAO FOSSE

Responsável: ANTONIO LIDINEY GOBBI, JOAO CARLOS
LORENZONI

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Rejeição. Determinações.
Arquivar

Deliberações: Adiado
Total: 2 processos

Total: 6 processos

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO

CONSELHEIRO

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Processo: 03213/2015-3

Processo: 10332/2016-2

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Fundão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos: 09992/2016-6
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: AMADEU BOROTO
Deliberações: Decisão. Conhecer os processos TC
10332/2016 e TC 9992/2016. Indeferir cautelar. Tornar
sem efeito a citação de Daniel. Decretar revelia do Sr.
Amadeu Boroto. Manter sigilo. Encaminhar cópias ao
MPEC. Converter em Diligência, prazo 30 dias. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti,
que votou pelo levantamento do sigilo dos autos, acompanhando o MPEC em sessão.
Processo: 03650/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: SILVERIO GUZZO
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.

Processo: 02691/2017-9
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: GILDAZIO BELIZARIO, RITA DE CASSIA
FONTES
Deliberações: Adiado
Processo: 04987/2017-4
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: MARIA THEREZA BAPTISTA CANDIDO,
THIAGO DELORENCE GAVA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar
Processo: 05957/2017-5

Processo: 07524/2016-5

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade gestora: Consórcio Público da Região Norte do
Espírito Santo

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

de Nova Venécia

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2016

Exercício: 2015

Responsável: MARCIA DOS SANTOS, MARLENE GON-

Responsável: OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR

Deliberações: Acórdão. Regular – Quitação – Arquivar

Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação.
Determinações. Dar ciência. Arquivar

www.tce.es.gov.br

CALVES, ROMULO DA SILVA BAIA

Processo: 09349/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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Francisco

Processo: 08790/2016-1

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: VIX SERVICOS - ES LTDA
Responsável: ALENCAR MARIM
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Revogar Dec. Monocrática
2118/2017. Não conhecer. Dar Ciência. Arquivar
Processo: 07575/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ZENAIR LOPES DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: INEZ VENTURA SESSA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08842/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari - Es
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SOLANGE JAMPAULO
Deliberações: Decisão. Sobrestar até o julgamento do
processo 5214/2014.

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: ERNANI MARTINS FILHO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08990/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: EDSON BANHOS CORREA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09083/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Processo: 05974/2016-1

Processo: 08921/2016-4

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Itapemirim

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: VICTOR PAOLIELLO [LEILA DE OLIVEIRA PAOLIELLO]

Interessado: JOAO PEREIRA ALEIXO

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08195/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA REGINA GORINI RODRIGUES
Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08942/2016-6

Interessado: SILVIA HELENA DO AMARAL GOULART

Processo: 09223/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARCIA PONTES DA ROSA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08966/2016-1

www.tce.es.gov.br

Interessado: LIEGE CASTILHO FREIRE

Processo: 09246/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MARIA HELENA HEES ALVES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09613/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04479/2018-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 08608/2014-4, 02526/2009-2

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Interessado: BRUNO MORELLI FARIA

Interessado: IVANILDA FRAGA ARAUJO

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09637/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: NILZINETE NASCIMENTO DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09697/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA REGINA BUSTAMANTE GASPERAZZO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09713/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EDNA MODESTO DA SILVA

Total: 23 processos

Total geral: 31 processos
SESSÃO: 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
CÂMARA - 1/8/2018
Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e
dezoito, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 25ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício. Integrando a Câmara estiveram presentes o excelentíssimo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e o excelentíssimo senhor conselheiro
em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a
relatoria em vacância desta Corte, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
ante o pedido de aposentadoria do conselheiro afastado
JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL. Presentes, ainda, o
Ministério Público junto a este Tribunal, na pessoa do sewww.tce.es.gov.br

nhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador
especial de contas em substituição ao procurador-geral;
e LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, submeteu à Câmara, para discussão e
votação, nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo
único, e 73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal,
a ata da 24ª Sessão Ordinária de 2018 do colegiado, antecipadamente encaminhada pelo secretário-geral das
sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros,
conselheiro substituto e procurador; sendo aprovada à
unanimidade. – OCORRÊNCIAS – 1) Após a fase de devolução dos processos com pedido de vista, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral
solicitada, passando à leitura do relatório do processo
TC-5976/2009, que trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Ibitirama, concedendo, em seguida,
a palavra ao Sr. Paulo Lemos Barbosa, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas da sustentação oral realizada, bem como de documentos trazidos pelo defendente, manteve o processo em pauta e determinou o envio ao seu gabinete, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. PAULO LEMOS
BARBOSA – Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Sérgio Borges; senhor conselheiro Domingos Augusto Taufner; senhor conselheiro substituto João Luiz Cotta
Lovatti e senhor representante do Ministério Público Especial de Contas, bom dia! Inicialmente, gostaria de falar sobre a situação em que me encontro ao ter que me
defender de coisas que foram conﬁguradas em auditoria. Isso levando em conta a dedicação, o respeito e a poTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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sição que tomo com relação às instituições pelas quais
passei. Ibitirama, fala a auditoria sobre “não recolhimentos de Fundo de Garantia e outras contribuições sociais.
A APAE é independente, é responsável e seria responsável pelos seus recolhimentos. Encontrei a APAE de Ibitirama com sete crianças; numa casa velha, em mau estado físico. Fazendo levantamento no Município, vi que havia muitas outras crianças carentes, independentemente dessa assistência da APAE. O certo é que consegui um
espaço maior. E deixei a APAE de Ibitirama com 72 crianças. Com referência à auditoria, motivo desta audiência,
diria que os dados contábeis foram todos aprovados na
análise da prestação de contas pelo Tribunal e pela Câmara Municipal de Ibitirama. Os demais itens, pelo tempo, estão prescritos. Assim, o que assinala sobre a reposição salarial, que procuradoria e demais sessões entenderam estender por um período a prefeitos e ex-prefeitos,
também estou com a mesma parte contábil. Senhor presidente, não teria mais nada a falar sobre isso. Agradeço
a todos, desejando um bom dia! Muito obrigado! (ﬁnal)
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Agradeço ao sr. Paulo Lemos! Solicito a
juntada das notas taquigráﬁcas e adio o processo para a
próxima sessão, mantendo em pauta. (ﬁnal)” 2) Ato contínuo, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, passando à leitura do relatório do processo TC-3650/2017, que trata de Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, concedendo, em seguida, a palavra ao Dr. Altamiro
Thadeu Frontino Sobreiro, representando o Sr. Antonio
Lidiney Gobbi, que proferiu sustentação oral. Devolvida
a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada

das notas taquigráﬁcas da sustentação oral realizada,
bem como de documentos trazidos pelo defendente,
manteve o processo em pauta e determinou o envio ao
seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: “O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO – Senhor presidente e relator, demais julgadores,
representante do Ministério Público, serventuários, pessoas que acompanham a presente sessão, bom dia a todos! Como bem relatado, trata-se da prestação de contas anual de prefeito, do exercício de 2016, sob responsabilidade do sr. Antonio Lidiney Gobbi. A presente sustentação oral irá atacar, combater, a Instrução Técnica Conclusiva 1638/2018, que apontou a suposta existência de
três indicativos de irregularidades. Quais são esses indicativos suscitados pela equipe técnica como sendo suﬁcientes para macular as contas do ano de 2016? Sugeriram, inclusive, que a emissão do parecer fosse pela desaprovação. A primeira irregularidade é “ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas nos demonstrativos do superávit déﬁcit ﬁnanceiro encaminhados no
anexo ao balanço patrimonial”. A segunda irregularidade, “ausência de medidas legais para instituição do fundo municipal de saúde como unidade gestora”. E o terceiro indicativo de irregularidade, suposto “aumento de
despesa com pessoal em período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal”. O primeiro indicativo de irregularidade mencionado, que é basicamente uma comparação
entre o demonstrativo de disponibilidade de caixa e dos
restos a pagar, no anexo 5, com balanço patrimonial, é
uma situação que é passível de veriﬁcação em diversos
municípios do Estado do Espírito Santo. O que aconteceu,
na prática, que evidenciou essa inconsistência formal?
Geralmente quando os administradores, a contabilidade
www.tce.es.gov.br

vai elaborar um orçamento anual, a título de exemplo,
vincula 25% de arrecadação, por exemplo, do ISS para
gastar com educação. Só que, quando o orçamento vai
se executando e vai se operando, no decorrer do ano,
percebe-se claramente que há uma alocação de receita
superior a esses 25%, por meio de transferências bancárias. E é justamente essa incompatibilidade entre o que
foi previsto no orçamento e o que foi, de fato, transferido, que foi constatado pela área técnica. Na visão da defesa, trata-se, na verdade, de meramente um equívoco
formal que gerou essa inconsistência, e se deve a esse fato. Porque quando da elaboração do orçamento, percebe-se que há uma separação, ou pelo menos uma previsão de separação, de 25% vinculado à determinada receita no decorrer da execução. E justamente para a municipalidade atender aos comandos e às suas obrigações
ﬁnanceiras, ocorre uma destinação maior do que aquela
previsão. Isso se dá por transferências bancárias. E essas
transferências bancárias não movimentam as contas
DDR, que é a disponibilidade por destinação de recurso,
que está tombado sob o número 821110010000, que são
os recursos disponíveis para o exercício, levando a essa
distorção. Mas é uma distorção meramente formal. E
provo, nesta sustentação, que é uma distorção meramente formal. Porque se observarmos o anexo 5, na tabela 22, item 7.4.1, perceberemos que todas as fontes de
recursos registraram superávit, portanto a sustentação
oral demonstra que se trata de equívoco formal, que não
tem repercussão ou capacidade de repercutir, negativamente nas contas a ponto de desaprovar as contas do ordenador de despesa. Deve ser afastado esse indicativo
de irregularidade ou, na pior das hipóteses, ser mitigado
seus efeitos, já que ele não teria o condão de macular os
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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atos de gestão do prefeito, referente ao exercício de
2016, que ora está sendo analisado. O segundo indicativo de irregularidade é meramente formal. A área técnica
questiona que a administração pública não teria adotado as medidas legais para instituição da unidade gestora
do fundo municipal de saúde. O que acontece? O sonho
de todos os municípios é que todas as secretarias e todos
os ordenadores de despesa pudesses ter a unidade gestora. O problema é que os municípios do interior têm
uma diﬁculdade muito grande em criar uma unidade
gestora. Tanto é que, quando observamos a descentralização ou a desconcentração administrativa, ocorre em
municípios de grande porte, porque os municípios do interior não possuem condição e nem equipe técnica suﬁciente para permitir a instituição de uma unidade gestora, porque tem que ter patrimônio, tesouraria, contabilidade, almoxarifado, contratos, licitações, recursos humanos, tudo próprio, para se instituída a unidade gestora. No caso, o Fundo Municipal de Saúde do Município de
Marechal Floriano foi instituído em 1993, por meio da Lei
Municipal 021. Apesar de não ter uma unidade gestora
propriamente dita, como disse, não ter contabilidade
própria, a tesouraria, o patrimônio próprio, o almoxarifado próprio, o contrato próprio, as licitações próprias,
devido às diﬁculdades desses municípios do interior de
implantar isso, quando observamos, de fato, a Lei Municipal 021/1993, percebemos que tudo, apesar de não ser
uma unidade gestora, e não estar como unidade gestora,
podemos perceber que todos os recursos vinculados à
saúde, são coordenados e geridos pelo secretário municipal de saúde, em conjunto com o conselho municipal de
saúde. Portanto, não há nenhuma mácula que pudesse
ensejar a rejeição de contas. Como percebi que essa situ-

ação se perdura desde 1993, fui analisar os processos
anteriores a essa análise. Por exemplo, cito o Processo
TC-3792/2016, que foi a PCA de 2015. A área técnica,
quando analisou esse mesmo processo - e aí lançou mão
da ITC - disse o seguinte: “Entretanto, tendo em vista que
não houve prejuízo à análise, que foi possível aferir o
cumprimento do limite constitucional dos gastos com
saúde, haja vista que a execução do orçamento foi registrada contabilmente na secretaria municipal de saúde,
depreende-se que o presente indicativo pode ser afastado, cabendo nesse caso ressalva e determinação”. Percebe claramente que esse tema já vem sendo tratado pelo
Tribunal de Contas e a própria área técnica, em momentos anteriores, tem externado posicionamento de que essa irregularidade é meramente formal e não prejudica a
análise dos gastos. Já que, como mencionei nesta sustentação, uma vez observados os autos, pode-se perceber
que é possível se aferir que todos os gastos com saúde foram, de fato, coordenados e geridos pelo secretário municipal de saúde. Não obstante não ter a instituição de
uma unidade gestora formal no sentido de que é exigido
pela equipe técnica. Razão pela qual, entendemos que o
presente indicativo de irregularidade, se mantido, também não teria o condão de ensejar a desaprovação das
contas. Por último, o último indicativo suscitado pela
área técnica refere-se a um suposto aumento de despesa
ocorrido nos meses de novembro e dezembro de 2016 e
que estaria em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Fiz questão de abrir os arquivos e constatei que esses
gastos questionados pela área técnica, num importe de
140 mil reais, e de 65 mil reais, são destinados a plantões
médicos. Ou seja, gastos extremamente essenciais e que
a administração pública não poderia abrir mão do atenwww.tce.es.gov.br

dimento da área da saúde. Fiz questão de citar o que foi
externado pela própria equipe técnica, “sendo assim,
embora tenha veriﬁcado que realmente houve rescisão
dos contratos temporários de trabalho nos meses de dezembro o que causou aumento daqueles gastos daquele
mês, gasto esses devidamente justiﬁcados, constata-se
que houve o aumento de despesas no mês de novembro,
67 mil reais, plantão médico, e 73 mil reais, salário base,
num montante de, aproximadamente, 140 mil reais, bem
como pagamento de plantão médico, 65 mil reais no mês
de dezembro, que não foram devidamente justiﬁcados”.
Ora, questiona-se 65 mil reais de plantões médicos que,
supostamente, não teriam sido justiﬁcados. Trata-se de
gastos com saúde. São gastos contínuos que a administração pública não tem condição e não pode deixar de
executar. Razão pela qual a defesa entende que, pela natureza dos gastos, mesmo que possa ser considerado um
aumento de despesa, são gastos essenciais. E aí já há decisões deste Tribunal de Contas que esse tipo de gasto,
esse tipo de despesa, são gastos continuados que a administração não pode se furtar da sua responsabilidade.
Até porque, eventualmente, se a administração deixa de
colocar um médico à disposição da população e um cidadão, eventualmente, vem a morrer ou aconteça algum
problema, o Município pode ser responsabilizado. Então,
na verdade, essa conta poderia ser muito maior para o
Município se eventualmente ele não tivesse prestado esse serviço. E mais, o próprio ordenador de despesa, se
deixa de prestar esse serviço, daqui a pouco pode ser responsabilizado, tanto em ações penais, quanto em ação
de improbidade administrativa. Percebe-se que a conduta do gestor foi estritamente atendendo aos preceitos legais e à continuidade do serviço público. E tratando-se
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também de um serviço essencial que a população não
pode ser dispensada, que a administração não tem como
dispensar a população desse atendimento. São essas as
considerações. Junto o memorial, juntando também uma
documentação, mas não tem o condão de inovar, não há
documento que inove. Apenas para corroborar com o
que já foi analisado pela área técnica. Requeiro que as irregularidades aqui tratadas sejam afastadas ou mitigados os seus efeitos, no sentido de que esta Corte possa
sugerir à Câmara Municipal, e com isso emitir um parecer prévio, sugerindo a aprovação ou, subsidiariamente,
a aprovação com ressalva das contas da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, sob responsabilidade do sr.
Antonio Lidiney Gobbi. São essas as considerações. Muito obrigado! Requeiro a juntada da presente sustentação
oral juntamente com os documentos que a acompanham. Muito obrigado! (ﬁnal) O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Deﬁro a
juntada da documentação. E mantenho o processo em
pauta. (ﬁnal)” 3) Quando da apreciação do processo TC3213/2015, que trata de Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Fundão, relativa ao exercício de 2014, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUGNER procedeu à leitura de voto-vista em que votou pela reabertura da instrução processual com devolução dos autos à área técnica,
divergindo do voto do relator, conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI que, por sua vez, manteve
seu voto pela rejeição da preliminar suscitada e julgamento das contas pela irregularidade. Diante da divergência, o senhor procurador especial de contas LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA solicitou vista dos autos. 4) Em seguida, o senhor conselheiro em substituição

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI informou que o próximo processo a ser relatado TC-3757/2015, trata-se de caso análogo ao processo anterior, motivo pelo qual considerou
como proferido o seu voto e foi concedida vistas ao Ministério Público Especial de Contas. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER leu os acórdãos
TC-624/2018, proferido no processo TC-2679/2014, TC633/2018, proferido no processo TC-5438/2015, e TC634/2018, proferido no processo TC-6458/2016. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 25 processos constantes
da pauta, ﬂs. 9 a 13, parte integrante da presente ata.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, agradecendo à
proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 10 horas e 54 minutos, convocando, antes, os excelentíssimos
senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto e
senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser
realizada no dia oito de agosto de 2018, quarta-feira, às
10 horas. E, para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS,
secretária-adjunta das sessões, lavrei a presente ata,
que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros e senhor procurador.
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 04581/2009-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
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Exercício: 2008
Responsável: FERNANDO CASTRO ROCHA [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MARCOS CANDEIAS
ALMEIDA, NELSON DE SOUZA LIMA, RACHEL CASTRO
ROCHA MOULIN TEIXEIRA
Deliberações: Adiado
Processo: 08724/2010-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos: 09191/2010-1, 08275/2010-2
Denunciante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: 2 C TECNOLOGIA LOCACAO E SERVICOS
LTDA. - EPP, ADRIANA LEPPAUS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)], AMILTON GONCALVES DA SILVA, ANDERSON PERCILIOS, ASSOCIACAO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS [BATISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, THIAGO BATISTA BERNARDO GARCIA], CREUZA BARBOSA DA SILVA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)],
DANIEL RODRIGUES TEIXEIRA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)], DARLEY JANSEN ESPINDULA [RICARDO TAUFFER PADILHA (OAB: 8547-ES)], FLORA MARIA ENDLICH MARQUES [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, JEFFERSON RODRIGUES, LEOMAR LAURETT [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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DEIRO (OAB: 17169-ES)], OSMAR KINSCH [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], OSVALDO WOLKARTT [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], PAULO CALOT [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)], RAMILSON COUTINHO RAMOS [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)], ROBERTO DIAS RIBEIRO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], ROMERO LUIZ ENDRINGER [LUISA
PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], RONALDO MARTINS PRUDENCIO [HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO (OAB: 15728ES), HELIO MALDONADO JORGE (OAB: 2412-ES), LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA (OAB: 18810-ES), RODRIGO CONHOLATO SILVEIRA (OAB: 13397-ES)], ROSIMEIRE
LEPPAUS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], SERGIO ANGELI LAGO, TOP SERVICOS MANUTENCAO E LOCACAO
LTDA - ME
Deliberações: Acórdão. Acolher parcialmente preliminar
de inépcia da inicial. Rejeitar preliminar de ilegitimidade passiva. Converter em TCE. Conhecer. Procedência.
Excluir responsabilidade de interessados. Irregular para
Ronaldo, Jeferson e Associação Montanhas Capixabas.
Ressarcimento solidário. Multa individual. Rejeitar razões de justiﬁcativa de Darley Jansen. Inidoneidade de
2C Tecnologia, Top Serviços e Globo Serviços pelo prazo
de 5 anos com multa de R$5.000,00. Formar autos apartados. Oﬁciar MPES. Arquivar.
Processo: 03862/2015-3

Unidade gestora: Consórcio Público da Região Expandida

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Sul, Consórcio Público Região Expandida Sul

Exercício: 2016

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014

Responsável: JOAO BOSCO DIAS, JOAO CHRISOSTOMO
ALTOE

Responsável: ROBERTO FORTUNATO FIORIN

Deliberações: Adiado

Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação.
Determinações. Arquivar.
Processo: 04285/2015-1
Unidade gestora: Consórcio Público Vale do Itauninhas
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: CONSORCIO PUBLICO VALE ITAUNINHAS

Processo: 06040/2017-7
Unidade gestora: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: CARLOS MARCELO D ISEP COSTA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO

Processo: 01039/2018-3

Adiamento: 1ª Sessão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim

Deliberações: Acórdão. Irregular. Multa de R$ 3.000,00.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Determinações. Arquivar.
Processo: 05184/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Roque do

Denunciante: Identidade preservada
Responsável: THIAGO PECANHA LOPES
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Canaã

Total: 8 processos

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: MARCOS GERALDO GUERRA

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva.
Determinação. Arquivar.
Processo: 05189/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
www.tce.es.gov.br

Processo: 05976/2009-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
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Apensos: 08826/2010-5
Interessado: PREFEITURA IBITIRAMA
Responsável: JURACI LUIZ DA COSTA, PAULO LEMOS
BARBOSA

Responsável: ANTONIO LIDINEY GOBBI, JOAO CARLOS
LORENZONI

do Município de Fundão

Adiamento: 1ª Sessão

Exercício: 2014

Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta

Responsável: SILVERIO GUZZO

Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo: 08467/2013-8
Unidade gestora: Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Levantamento
Interessado: IASES
Responsável: IGES - INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DO
TERCEIRO SETOR
Deliberações: Acórdão. Determinação. Arquivar.
Processo: 05510/2015-1

Processo: 05097/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 06113/2017-2
Unidade gestora: Superintendência Regional de Saúde
de Colatina

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI

Exercício: 2014
Interessado: FUNDO M SAUDE RIO BANANAL
Responsável: ELOIZA HELENA GRASSI
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Exercício: 2016

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Determinação. Arquivar.
Total: 6 processos

Processo: 03650/2017-1

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016

Processo: 03213/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 03757/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Ibiraçu
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: SUELLEN CONTE MARTINS
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Processo: 06374/2015-8
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal de Guarapari
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 1º bimestre de 2015
Interessado: PREFEITURA GUARAPARI
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, ORLY
GOMES DA SILVA
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Processo: 11738/2015-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
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Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral

Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral

Exercício: 1º bimestre de 2015

Exercício: 2017

Interessado: PREFEITURA GUARAPARI

Responsável: THIAGO FIORIO LONGUI

Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, ORLY
GOMES DA SILVA

Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal

Deliberações: Acórdão. Arquivar.

Exercício: 2018

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu

Processo: 08750/2017-3

Deliberações: Acórdão. Arquivar.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Processo: 02691/2017-9

Norte
Classiﬁcação: Relatório de Gestão Fiscal

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA

Responsável: GILDAZIO BELIZARIO, RITA DE CASSIA
FONTES

Exercício: 2017
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 08887/2017-9

Adiamento: 1ª Sessão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São

Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação.
Multa de R$ 2.000,00 para Rita de Cássia. Determinação.
Arquivar.

Francisco

Processo: 03462/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul

Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 5º bimestre de 2017
Responsável: ALENCAR MARIM
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Processo: 08888/2017-3

Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São

Responsável: THIAGO FIORIO LONGUI

Lourenço

Deliberações: Acórdão. Arquivar.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral

Processo: 05784/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul

Responsável: JOSE DE BARROS NETO
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Total: 11 processos

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba
Exercício: 2016

Processo: 04955/2018-2

Exercício: 5º bimestre de 2017
Responsável: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
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Total geral: 25 processos
SESSÃO: 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
CÂMARA - 8/8/2018
Ao oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente
da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou
aberta a 26ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente
exercício. Integrando a Câmara estiveram presentes o
excelentíssimo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e o excelentíssimo senhor conselheiro em
substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria em vacância desta Corte, nos termos do artigo 28,
§2º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012. Presentes, ainda, o Ministério Público junto a este Tribunal,
na pessoa do senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial de contas em substituição ao
procurador-geral; e MICHELA MORALE, secretária-adjunta das sessões em substituição. O senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, subme-
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teu à Câmara, para discussão e votação, nos termos dos
artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal, a ata da 25ª Sessão
Ordinária de 2018 do colegiado, antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta das sessões em substituição, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros,
conselheiro substituto e procurador; sendo aprovada à
unanimidade. – OCORRÊNCIAS – 1) Após a fase de devolução dos processos com pedido de vista, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral
solicitada, passando à leitura do relatório do processo
TC-1078/2007, que trata de Denúncia da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, concedendo, em seguida, a palavra ao Dr. Geraldo Vieira Simões Filho, representando o
sr. Walter De Prá, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada
das notas taquigráﬁcas da sustentação oral realizada,
bem como de documentos trazidos pelo defendente,
manteve o processo em pauta e determinou o envio ao
seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: “O DR. GERALDO VIEIRA SIMÕES – Cumprimento o excelentíssimo presidente desta Câmara, conselheiro Sérgio Borges, na pessoa de quem saúdo os demais conselheiros, inclusive o eminente relator. Saúdo os
membros do corpo técnico desta Corte e auxiliares; o
ilustre membro do Ministério Público de Contas; advogados presentes e estagiários presentes. Primeiro, imagino
que tenha pertinência e sejam relevantes dois fatos novos, recentes. Um deles é a recente aprovação das contas
de 2005, que está em xeque neste processo, pela própria
Câmara Municipal de Nova Venécia, datada de
12/06/2018. Apesar de quê, já tinham as contas gover-

namentais do mesmo prefeito, Valter De Pra, sendo aprovadas em 2008 e 2015, as de 2005 que foram aprovadas
agora também na câmara municipal. E recente acórdão
deﬁnitivo, que já não há mais nada o que dizer ali, porque já transitou em julgado. Agora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que o mesmo objeto deste processo veio com uma absolvição de Nova Venécia com um
juízo de piso numa ação criminal oriunda dos mesmos fatos, mesmos argumentos e mesmas datas de supostas
diárias em propriamente recebidas pelo então prefeito.
Absolvido no juízo criminal em Nova Venécia, apelou o
Ministério Público, absolveu também à unanimidade categoricamente no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. São esses dois fatos que são recentes e que, na
verdade, parece-me que contribui ao melhor entendimento desse caso. Requeiro que se juntem esses dois documentos recentes. Nada obstante, o processo em mesa
não pode ser entendido isoladamente. Até porque é contemporâneo das contas de 2015, 2005, 2006, do então
prefeito Walter De Prá, que foram submetidas a esta Corte. E delas o então prefeito teve aqui, portanto, a aprovação conforme os pareceres técnicos que recomendaram
essa posição. De maneira que, ao mesmo tempo que estavam aqui as denúncias dos vereadores que deram causa ao processo sob exame, examinavam-se as contas do
então prefeito que estavam inclusas, integrando exatamente as mesmas despesas com diárias naquele mesmo
período de 2005 e 2006. Na verdade, a conexão do processo em mesa com outros processos judiciais é evidente,
porque as denúncias de onde procede o feito, ora em
exame, faz dos mesmíssimos fatos, das mesmíssimas datas, os mesmíssimos argumentos que deram ensejo, porque distribuiu, então, aquela denúncia, um grupo de vewww.tce.es.gov.br

readores, ao Ministério Público local e deram ação de
improbidade administrativa e na ação criminal exatamente com a mesma base fática. Na ação de improbidade, houve realmente uma evolução que levou o eminente
juiz de piso a desconsiderar, na quase totalidade, aquilo
que foi, na época, imputado como desviadas diárias ao
valor de R$ 99.540,00. Sua excelência chegou à conclusão de que não havia prova de nenhuma impertinência
das viagens, que não havia como provar, portanto, que
não era possível ir e voltar ao município e outras condutas que foram imputadas ao então prefeito, como motivadoras de uso irregular de suas diárias. Nada obstante,
o magistrado, ilustre do caso da improbidade, acabou
por condenar, porque não se convenceu, apenas por R$
3.196,80 do total apontado como impropriamente recebido. Só não foi afastado, todavia, esse resíduo porque,
por infelicidade do nosso assistido, o seu [inaudível] da
época acabou [inaudível] a apelação [inaudível] e transitou em julgado em primeiro grau a ação de improbidade.
Mas um título condenatório que, na verdade, equivale,
ao nosso ver, a uma prolação absolutória nas condições
e nos termos em que foi proferida. Não havia nenhuma
comprovação do que se alegava na peça acusatória. A
mesma coisa ocorreu na ação criminal. Na Comarca Veneciana, o eminente juiz de piso não viu qualquer procedência nas alegações do Ministério Público e absolveu,
categoricamente, até chamando à ordem aquilo que entendeu que foi uma omissão do Ministério Público. Disse
então sua excelência que o órgão acusador não cuidou
como devia de fazer as provas do que acusava. E absolveu, sem qualquer dúvida, o nosso assistido. Apenado,
como disse, veio o feito ao Tribunal e ali também na 2ª
Câmara Criminal, os fatos foram todos favoráveis e nada
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018

75

ATOS DA 2a CÂMARA

daquilo procedia no que se refere à acusação do MP, tendo sido unanimemente absolvido nessa instância recursal por 3x0 votos na Câmara citada. Ora, o que temos?
Temos um feito contemporâneo das contas do eminente
ex-prefeito. Temos em seguida pelas mesmas denúncias,
pelas mesmas bases, portanto, não há uma linha diferente nas acusações. Foram distribuídas para todas essas
áreas. Temos uma ação de improbidade, já transitada
em julgado, que é, na verdade, no fundo, um título absolutório nas condições e termos em que foi proferida. Temos também, em seguida, a ação criminal categoricamente favorável absolvendo o nosso assistido. E temos o
caso presente, que é um processo desgarrado por conta
de fatos que não vêm ao caso. Mas que não pode penalizar o então prefeito pelo retardamento do seu julgamento até esta data. Julgadas as contas de 2005/2006, em
2008/2015, aprovadas nesta Corte, as despesas em causa neste processo foram inteiramente aprovadas ou estavam naquelas contas aprovadas. Ao nosso parecer,
não há uma coisa só julgada que interfere com a impertinência desse caso neste momento, além das duas instâncias judiciais que sepultaram os dois processos em juízo. Aqui também aprovadas as contas de 2005 e 2006,
não houve recurso deferido contrário a essas aprovações. De sorte que aí também se consumou e está em superável a este momento a coisa julgada administrativa.
Digo isso, nada obstante aquilo que sabemos da autonomia das instâncias. Na verdade, entretanto, se iguais os
fatos nos três processos, exatamente iguais, e os motivos
e os argumentos que se movimentaram nos três feitos,
impõe-se aqui igual resolução, salvo melhor juízo. Na
verdade, esse argumento da autonomia das instâncias,
no caso especíﬁco, não pode ter peso de justiﬁcar a dis-

crepância no sistema de controle das contas públicas, seja administrativo, seja judicial, de decisões em cima do
mesmo caso e exatamente sobre os mesmos fatos, se
eventualmente sobreviesse reprimenda sobre o nosso
assistido. E se fosse de natureza civil, incorreria em absurda duplicação de penalização neste momento. Porque
aquilo que restou como condenação, R$ 3.196,80, acrescido de multa de 40 vezes esse valor signiﬁcou logo, ao
primeiro momento, R$ 127.000,00, que na execução
prosperou até quase 300 mil reais já recolhidos há mais
de cinco anos aos cofres municipais. E, portanto, pena
suﬁciente por eventual comportamento que ﬁgurasse
nesse momento e por este processo alguma conduta improba. Se fosse de natureza penal, eventualmente, alguma consequência desse julgamento, por desdobramentos que não podemos entrever, também não resolveria
uma situação insuperável, que era coisa julgada penal
neste caso. Neste momento não há fatos novos que pudesse revisar o próprio julgamento das contas. Sem recursos e já com coisa julgada administrativa nesta Corte.
Assim, soa estranho que as mesmas despesas com diárias pagas ao ex-prefeito retornem à análise de decisão
neste Tribunal num processo que, como disse, contemporâneo das contas aprovadas aqui delas se desgarrou e
caminhou ao lado após serem aprovadas na mesma Corte. Por esse concerto do exame hoje com retardamento
não podendo ser onerado, certamente, o gestor. Ainda se
anote que as contas de 2005 foram aprovadas na Câmara Municipal de Nova Venécia. O caso, ao nosso modesto
juízo, é de perda de objeto do processo em mesa. Não
por outra razão, por conta da segurança jurídica, depois
de tanto tempo, o Supremo está hoje concluindo um julgamento de tanto tempo. E que já conta com 6x2 votos a
www.tce.es.gov.br

favor da prescrição em cinco anos, do direito ao ressarcimento nas ações de improbidade. Se exatamente por
conta de assegurar que a parte não pode ﬁcar submetida
indeﬁnidamente ao poder sancionador estatal. Em suma, há decisões já com trânsito em julgado sobre as
mesmas matérias e fatos do processo em mesa na... e na
ação penal. Esvazia as denúncias desse caso vedando
que se imponha agora qualquer tipo de responsabilidade
ao ex-prefeito, tantos anos após extinta a discussão deles
nas instâncias judiciais citadas. Encerro encaminhando
que prevalecem dúvidas no caso no trânsito em julgado
em tela sobre que neste processo se debate. Sobre os
pontos a destacar repostos pelo corpo técnico nas conclusões a que chegou a área técnica, duas linhas apontam essas conclusões. Tenha havido liquidação irregular
nas despesas com diárias, com suposta inobservância do
art. 62 e 63 da Lei Orçamentaria 4.320, art. 37 e 45, § 2º,
da Constituição Federal. Além de infringência dos princípios da razoabilidade da motivação suﬁciente da ﬁnalidade pública, como relatou o conselheiro Lovatti. Outra
linha é que teria havido o descumprimento do valor máximo do adiantamento de diárias, a teor da Lei Municipal
2.476/01 e art. 3º do Decreto Respectivo Regulamentador nº 4041/01. De tais objeções a destacar, primeiro,
por si mesma, a alegada infringência do primeiro item, liquidação irregular de despesas, não desfaz ou exclui o
fato de que as viagens foram realmente efetuadas, conforme entendimento judicial já consolidado. Não há mais
discussão possível sobre isso. E, mais ainda, que sempre
está nos autos, já transitado em julgado em ambas as
instâncias judiciais, o foram nas despesas para atendimento e reclamos da comunidade municipal. Isso foi
comprovado por centenas de documentos acostados aos
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autos e da ação penal, certamente trazidos ao processo
ora sob foco. No segundo aspecto das conclusões elencadas, quanto a descumprir o valor máximo do adiantamento de diárias, tudo está a provar em todos os processos, particularmente no de improbidade na ação criminal, que, jamais, o ex-prefeito recebeu diárias antecipadas. Só fazendo após seus concretos deslocamentos fora
da sede municipal, por isso tendo sido sempre, na verdade, não adiantado, mas reembolsado na proporção e
conforme autorização, que era assim que procedia na
época da área própria ﬁnanceira e administrativa da
prefeitura, só depois que ela avaliava a prestação de
contas e a correção das comprovações, que emitia autorização para crédito ou atribuição das diárias pertinentes, correspondentes a cada viagem. Encerro. Esse descumprimento não elide a real efetuação das viagens, das
despesas, nem contraria o fato de que é de reembolso
que se trata e não de antecipação de diárias. Conﬁando
no discernimento dos eminentes conselheiros que compõem esta egrégia Câmara e pensando que sequer há
justiﬁcativa para o julgamento que requeremos que se
analise e se decida. É como peço e exponho com respeito
a todos! (ﬁnal) O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI - Deﬁro a juntada de documentos e
de memoriais apresentados, solicito a juntada das notas
taquigráﬁcas. E, considerando a situação peculiar que
envolve a relatoria desse processo, à medida que eu não
teria como analisar essa documentação apresentada dado ao fato da eminente ocupação da vaga de conselheiro
titular, vou retirar de pauta e remeter à área técnica para fazer análise da documentação apresentada e dos argumentos apresentados. E retorna já com o novo conselheiro apresentando o voto. (ﬁnal)” 2) Tendo em vista pe-

dido de preferência, o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, relatou o processo TC2956/2017, que se trata de Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes de São Mateus, votando pela regularidade, quitação e arquivamento. Em seguida, sua excelência passou
a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER para relatar os processos de sua pauta. 3) O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER relatou o processo TC-1631/2014, que se trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de Alegre, votando pela improcedência. Posto o processo em discussão,
o senhor procurador especial de contas HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA se manifestou no sentido da irregularidade de contratação de serviços de assessoria e consultoria na área contábil, solicitando a reconsideração do
relator e dos demais membros, tendo o relator adiado o
processo para análise, conforme notas taquigráﬁcas a
seguir transcritas: “O SR. PROCURADOR HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA - Senhor presidente, trata de um
tema recorrente na Corte, que é a contratação de assessorias. E logicamente tem por objetivo assessorar os servidores efetivos. Então, temos informações dos autos de
que tem assessoria em 2008 a 2012. Estamos tratando
da assessoria do ano de 2014. Destaco também para
vossa excelência – o qual até peço a reconsideração do
conselheiro relator, como dos demais – que a área técnica aponta que o defendente não juntou qualquer documento à defesa, ou seja, foram tão somente alegações
que foram trazidas, não juntou nenhum documento. Em
2018, fazer uma determinação no sentido de que o gestor atual promova capacitação periódica aos servidores,
promova reestruturação de quadro de pessoal, pelo hiswww.tce.es.gov.br

tórico que está sendo citado nestes autos, sem qualquer
investigação maior, se vê que não está tendo nenhuma
efetividade. Então, peço a vossa excelência que considere
irregular esse modelo de contratação, porque é recorrente, é persistente, dura décadas. E temos, por outro lado,
a Constituição de 1988, que prevê o princípio do concurso público. Então, não podemos afastar dessa regra. Por
isso peço a reconsideração do conselheiro relator, assim
como a ponderação dos demais conselheiros na hora de
proferir o voto. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Atendendo aqui a solicitação do Ministério Público, vou adiar o processo para analisar a situação histórica do município. Adiado o processo. (ﬁnal)” 4) Após o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES votar no processo TC-5976/2009, que trata
de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Ibitirama, o senhor procurador especial de contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA solicitou a reabertura da instrução processual, tendo o relator mantido seu voto.
Posto o processo em discussão, o senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER acompanhou o relator,
tendo o senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI se manifestou conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas e, ao ﬁnal, acompanhou o opinamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas: “O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Senhor presidente, a respeito da matriz de responsabilidade, a qual vossa excelência entendeu não estar completa, então não está apta ao julgamento. Até com (palavra inaudível) da concretude ao
que está sendo chamada pela doutrina de princípio da
primazia do julgamento de mérito, art. 4º, do Novo CPC,
que prescreve que as partes têm o direito de obter, em
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prazo razoável, a solução integral do mérito incluída a
atividade satisfativa. Pediria a vossa excelência, com base nisso, uma diligência, a pedido pelo MPC, no sentido
de que possamos reabrir a instrução processual. Conquanto o processo seja um processo de 2009, mas não há
nenhum impeditivo para que possamos buscar a matriz
de responsabilidade, que vossa excelência entende necessária para que possamos alcançar uma decisão de
mérito. Então, esse é o requerimento que faço, para que
possamos reabrir a instrução com vistas ao refazimento
da matriz de responsabilidade. Obrigado! O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BARBOSA – Agradeço
ao dr. Heron! Mas mantenho o voto. Continua em discussão. Em votação. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Com o relator. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Presidente, tenho me posicionado em relação à questão envolvendo a
matriz de responsabilidade, considerando que os atos tidos nos processos já são suﬁcientes e estavam de acordo
com a jurisprudência e as normas aceitas da época. E,
consequentemente, não deveriam ser alteradas. E fundamento essa linha de pensamento em relação à própria
lei de introdução às normas de direito brasileiro, que estabelecem que devem ser reconhecidas as normas e as
peças processuais que estavam de acordo com as interpretações e especiﬁcações contidas em instrumentos
normativos deste Tribunal na incontestável jurisprudência e na prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Isso em perfeita sintonia com o art.
24, do Decreto-Lei 4.657/42, incluído pela Lei 3.655/2018.
Em razão disso, estou acompanhando os termos da ITC3199/2017, (continua a leitura). É o voto. (ﬁnal)” 5) Durante a apreciação do processo TC-3254/2011, que trata

de Tomada de Contas instaurada na Secretaria de Estado
da Educação, o senhor procurador especial de contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA se manifestou solicitando a reabertura da instrução processual, citando o artigo 56 da Lei Orgânica, tendo o relator mantido seu voto, conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O
SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
- Senhor presidente, frisando novamente essa questão
da matriz de responsabilidade, faço questão de fazer a
leitura do art. 56, da Lei Orgânica da Casa. Diz: “Art.
56. O Relator preside a instrução do processo, competindo-lhe determinar, preliminarmente, mediante decisão
monocrática, após a manifestação da unidade técnica: I
- a realização das diligências necessárias ao saneamento
do processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da veriﬁcação de fatos ou atos considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu
cumprimento”. Ou seja, estamos fazendo o seguinte, vamos trazer uma prejudicialidade no momento do julgamento do feito em sessão de julgamento. Ou seja, quando o relator, o presidente da instrução do feito, tem todo
o tempo para fazer essa análise, para diligenciar junto ao
corpo técnico. Temos o corpo técnico, aqui, dos mais qualiﬁcados e trazemos o processo, dizemos que o processo
está com ausência de matriz de responsabilidade, ausência de pressupostos processuais, ausência de... não é lógico esse sistema. Por isso, novamente, peço a vossa excelência, peço a reconsideração. Vamos abrir a instrução, encaminhar à área técnica. Encontrando-se qualquer diﬁculdade, aí sim o relator faz a ponderação e traz
ao Plenário. Agora, de pronto, sem fazer análise, sem remeter à área técnica, sem tentar reabrir a instrução processual, sem buscar uma decisão de mérito, ﬁca até
www.tce.es.gov.br

questionável a própria razão de existir do Tribunal de
Contas, que atua nesses moldes. Então, peço a ponderação de vossa excelência, a consideração, bem como a dos
demais conselheiros no sentido de que possamos abrir a
instrução processual toda vez que nos depararmos com
qualquer deﬁciência; que o relator entenda da instrução
processual. Esse é o meu pedido a vossa excelência, encarecidamente, e aos demais conselheiros, que ponderem sobre essa questão. Obrigado! O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Agradeço a vossa excelência. O entendimento que estamos
trazendo, respeitando a área técnica, também foi analisado por assessores do meu gabinete, que são tão competentes quanto aos da área técnica deste Tribunal e do
Ministério Público de Contas. Vou manter o meu voto. Em
discussão. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI – Presidente, mantenho a fundamentação que coloquei anteriormente e acrescento que resta
insoﬁsmável que o prefeito (leitura) (ﬁnal)” – ORDEM DO
DIA – Julgamento dos 51 processos constantes da pauta,
ﬂs. 11 a 20, parte integrante da presente ata. Nada mais
havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, agradecendo à proteção
de Deus, declarou encerrada a sessão às 10 horas e 10
minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto e senhor
procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 15 de agosto de 2018, quarta-feira, às 10 horas. E, para constar, eu, MICHELA MORALE, secretária-adjunta das sessões em substituição, lavrei a presente
ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem
como pelo senhor presidente, demais conselheiros e senhor procurador.
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CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 02791/2006-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classiﬁcação: Auditoria Ordinária
Exercício: 2005

LEMOS BARBOSA
Deliberações: Adiado
Processo: 05189/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016

Interessado: PREFEITURA COLATINA

Responsável: JOAO BOSCO DIAS, JOAO CHRISOSTOMO
ALTOE

Responsável: JOAO GUERINO BALESTRASSI

Adiamento: 1ª Sessão

Deliberações: Adiado

Deliberações: Adiado
Processo: 02437/2018-7

Processo: 04581/2009-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Exercício: 2017

Exercício: 2008

Responsável: LUCIANO MIRANDA SALGADO

Responsável: FERNANDO CASTRO ROCHA [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MARCOS CANDEIAS
ALMEIDA, NELSON DE SOUZA LIMA, RACHEL CASTRO
ROCHA MOULIN TEIXEIRA

Deliberações: Adiado

PAULO ROBERTO DOS REIS [BRUNA HOLZ BADKE BREDA
(OAB: 23768-ES)], SEBASTIAO DA CRUZ CAETANO [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], VALEZIO ARMANI [BRUNA
HOLZ BADKE BREDA], WILSON PINTO DAS MERCES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA]
Recorrente: JUVENAL CALIXTO FILHO [DEUSA REGINA
TELES LOPES (OAB: 14774-ES), MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER (OAB: 16291-ES), SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL (OAB: 8963-ES), SERGIO MENEZES DOS SANTOS (OAB: 9373-ES), VANESSA MOREIRA VARGAS (OAB:
19468-ES)]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Total: 6 processos
CONSELHEIRO

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Processo: 05620/2018-2

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 05976/2009-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Adiamento: 1ª Sessão

Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra de São
Francisco

Deliberações: Adiado

Classiﬁcação: Embargos de Declaração

Apensos: 08826/2010-5

Apensos: 01214/2016-2, 05238/2015-7

Interessado: PREFEITURA IBITIRAMA

Processo: 01631/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: 5A SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Responsável: CAROLINA DUARTE RODRIGUES, PAULO

Interessado: ANTONIO MORAIS FILHO [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], CARLOS RUBENS DA SILVA [BRUNA HOLZ
BADKE BREDA], ELCIMAR DE SOUZA ALVES, EMERSON
RODRIGUES CARDOSO [BRUNA HOLZ BADKE BREDA],
JESSUI ALBINO GONCALVES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JOAO LUIZ COZER [BRUNA HOLZ BADKE BREDA],

www.tce.es.gov.br

Exercício: 2008

Responsável: JURACI LUIZ DA COSTA, PAULO LEMOS
BARBOSA
Deliberações: Decisão. Reconhecer a prescrição. Ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do rpocesso para Paulo Lemos Barbosa e Juraci Luiz
da Costa quanto ao item 2.20. Converter em Tomada de
Contas Especial. Notiﬁcação: 30 dias para pagamento.
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Por maioria, parcialmente vencido o conselheiro substituto Lovatti que pugnou pela Conversão dos autos em
TCE. Rejeitar alegações de defesa de Paulo Lemos Barbosa e Juraci Luiz da Costa. Imputar ressarcimento.
Processo: 03254/2011-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação

JUNIOR, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA], NELSON MIERTSCHINK [CARLOS CEZAR
LIBERATORE JUNIOR, CHRISTIAN LUIZ T. DE REZENDE LUGON, LUIZ ALFREDO SOUZA E MELLO, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA]

Processo: 10826/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção

Exercício: 2011

Responsável: FERNANDA MOTA GONCALLO [DANIEL
LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), JAMILLY PACHECO MOREIRA FAVATO (OAB: 26122-ES),
MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES
VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], LEONARDO DEPTULSKI [CAROLINE ZAMBON MORAES (OAB: 6296E-ES), DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB:
11587-ES)]

Apensos: 06830/2012-4

Deliberações: Adiado

Responsável: EDSON HENRIQUE PEREIRA
Deliberações: Acórdão. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Recomendação. Desanexar processos
da SEDU e devolver à origem. Arquivar. Por maioria, vencido o conselheiro Lovatti que votou por converter em
TCE, reconhecer a prescrição, julgar irregulares as contas
e imputar ressarcimento de 141.570 VRTE.
Processo: 02106/2012-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de
Jetibá
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual

Interessado: CAMARA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: ALAIRA HAMER [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR, LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA
(OAB: 16240-ES), MARCELO SEMPRINI FERREIRA], EITEL
GUMS, LINDOLFO TUROW [LUIZ AUGUSTO MILL (OAB:
4712-ES)], MARIA HENKE [CARLOS CEZAR LIBERATORE

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Deliberações: Adiado

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Interessado: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCACAO, MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

Responsável: JOSE CARLOS MARTINS COELHO [HENRIQUE IGNATOWSKI PERIM (OAB: 21474-ES), RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO (OAB: 20000-ES)]

Processo: 02956/2017-5
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes de São Mateus
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
www.tce.es.gov.br

Processo: 02960/2017-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer
e Juventude de São Mateus
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: DOMINGAS DOS SANTOS DEALDINA,
FRANK CARDOSO, JAILSON BARBOSA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 03650/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: ANTONIO LIDINEY GOBBI, JOAO CARLOS
LORENZONI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 05872/2017-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: VIVIANE BARBOSA SFALSIN
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Deliberações: Acórdão. Regulares com ressalva. Quita-

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Francisco

ção. Determinação. Arquivar.

Exercício: 2014

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Responsável: SUELLEN CONTE MARTINS

Denunciante: Identidade preservada

Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)

Responsável: ALENCAR MARIM, CLEMILDA CAMPOS
BARROS, FABIO BASTIANELLE DA SILVA, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, PEDRINHO GODOY DE OLIVEIRA

Total: 8 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTIUTIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.

Processo: 01078/2007-8

Processo: 01078/2017-5

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia

Unidade gestora: Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: WALTER DE PRA [GERALDO VIEIRA SIMOES FILHO (OAB: 2253-ES), POLNEI DIAS RIBEIRO (OAB:
122506-MG), RICARDO GOBBI FILHO (OAB: 24733-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 03213/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral

Exercício: 2014
Responsável: SILVERIO GUZZO
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes

Responsável: ALEXANDRE DE MELLO CORREA BARRETO, ANTONIO STEIN NETO, WATSON DE ARAUJO MONTEIRO

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Deliberações: Acórdão. Indeferir pedido de reconsideração. Multa de R$ 2.000,00 para Antônio. Citação. Notiﬁcação.
Processo: 06940/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classiﬁcação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Ibiraçu

Denunciante: Identidade preservada
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Dar ciência. Arquivar
Processo: 03438/2018-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Mateus
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Deliberações: Acórdão. Extinguir o processo sem resolução de mérito. Dar ciência. Arquivar.
Processo: 03610/2018-5

Responsável: ALENCAR MARIM
Deliberações: Acórdão. Arquivar.

Processo: 03757/2015-1

Processo: 02329/2018-1

Exercício: 2015

do Município de Fundão
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Deliberações: Decisão. Deixar de converter em Tomada
de Contas Especial. Deixar de encaminhar determinação.
Citação: 30 dias.

Processo: 07536/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: ADIB JOSE SALIM SOARES, FRANCISCO
AUGUSTO TEIXEIRA DA FONSECA, JOSE CARLOS BERTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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NARDES, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, WAGNER VIEIRA
FRANCA
Deliberações: Decisão. Notiﬁcação: 90 dias. Recomendar.
Processo: 04309/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
Apensos: 04866/2018-8, 04688/2008-1
Interessado: A. D.PEREIRA FILHO, ABERTURA COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, AC PROMOCOES & PUBLICIDADE LTDA
- ME [LUIZ GONZAGA AMORIM, LUIZ GONZAGA AMORIM, LUIZ GONZAGA AMORIM], ARTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, ASSIS DEBIAZI GONCALVES
DA SILVA [OTAVIO AUGUSTO COSTA SANTOS (OAB: 9710ES), OTAVIO AUGUSTO COSTA SANTOS (OAB: 9710-ES),
OTAVIO AUGUSTO COSTA SANTOS (OAB: 9710-ES)], ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS DE PIUMA, BLOCO
CARNAVALESCO DO H, C & K PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE FONSECA AREIA, CASSIANE FERREIRA DE MELO LINDOSO - ME, DI ROGER CASTELAR LINDOSO - ME [ADRIEN MOREIRA LOUZADA,
ADRIEN MOREIRA LOUZADA, ADRIEN MOREIRA LOUZADA, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO], ECO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, ELO PRODUCOES ARTISTICAS
LTDA - ME, EUGENIO RANGEL RAMPINELLI - ME, FOCO
DE LUZ PRODUCOES DE VIDEO LTDA - ME, GREMIO RECREATIVO E BLOCO CARNAVALESCO PAZ E AMOR, J. M.
PRODUCAO, EVENTOS E SERVICOS LTDA, J.R.G LOCACOES DE APARELHOS RECREATIVOS E PRODUCOES ARTISTI-

CAS LTDA - ME, JOAO BATISTA CERUTTI PINTO, JOSE PASSOS MARTINS FILHO, JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA, LONGUE & COSSI LTDA - ME, LUCIANO DE ARAUJO
PEDROZA [ADRIANO ELIODORO GONÇALVES, ADRIANO
ELIODORO GONÇALVES, ADRIANO ELIODORO GONÇALVES, ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA, ANTONIO LUIZ
CASTELO FONSECA, ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA],
LUZES & MARQUES PRODUCOES, MARKETING E AGENCIAMENTO ARTISTICO LTDA - ME, MANOEL ALVES FERREIRA - ME, MAR AZUL COMERCIO E UTILIDADES PARA
O LAR LTDA - ME, MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZ,
MC6 PROMOCOES E EVENTOS LTDA [ADRIEN MOREIRA
LOUZADA, ADRIEN MOREIRA LOUZADA, ADRIEN MOREIRA LOUZADA, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO], MIRANDA & MULINARI LTDA - ME, MONTE AGHA
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME, NELSON
MORGHETTI JUNIOR, NEVES COELHO DOS SANTOS, NUCLEO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME, PLUMATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, POUSADA ILHA DO SOL LTDA - ME, PRODUCOES ARTISTICAS JHOUTRO MUNDO
S/C LTDA, RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA [DAYVSON FACCIN AZEVEDO (OAB: 9635-ES), DAYVSON FACCIN AZEVEDO (OAB: 9635-ES), DAYVSON FACCIN AZEVEDO (OAB: 9635-ES), LUCIANO TADEU MACHADO CAMPOREZ, LUCIANO TADEU MACHADO CAMPOREZ, LUCIANO TADEU MACHADO CAMPOREZ], RADIO MARATAZES FM LTDA - EPP [ANTONIO MARCOS ROMANO, ANTONIO MARCOS ROMANO, ANTONIO MARCOS ROMANO], RIOMAR EVENTUS REALIZACOES ARTISTICAS LTDA
- ME, RM INTERMEDIACAO MERCANTIL LTDA, S M COMUNICACOES LTDA - EPP [ALESSANDRA ANTUNES COELHO (OAB: 18873-ES), ALESSANDRA ANTUNES COELHO
www.tce.es.gov.br

(OAB: 18873-ES), ALESSANDRA ANTUNES COELHO (OAB:
18873-ES), BRUNO OLIVEIRA CARDOSO (OAB: 522A-ES,
OAB: 103883-RJ), BRUNO OLIVEIRA CARDOSO (OAB:
522A-ES, OAB: 103883-RJ), BRUNO OLIVEIRA CARDOSO (OAB: 522A-ES, OAB: 103883-RJ), FABIANO CARVALHO DE BRITO (OAB: 11444-ES, OAB: 105893-RJ), FABIANO CARVALHO DE BRITO (OAB: 11444-ES, OAB: 105893RJ), FABIANO CARVALHO DE BRITO (OAB: 11444-ES, OAB:
105893-RJ), FERNANDA MONIQUE RODRIGUES DOS
SANTOS (OAB: 17334-ES), FERNANDA MONIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (OAB: 17334-ES), FERNANDA MONIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (OAB: 17334-ES), LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI (OAB: 22582-ES), LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI (OAB: 22582-ES), LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI (OAB: 22582-ES), LUIZA GOMES LIMA, LUIZA GOMES LIMA, LUIZA GOMES LIMA, NEIMAR ZAVARIZE (OAB: 11117-ES), NEIMAR ZAVARIZE (OAB: 11117-ES), NEIMAR ZAVARIZE (OAB: 11117ES), RAFAEL LIBARDI COMARELA (OAB: 11323-ES), RAFAEL LIBARDI COMARELA (OAB: 11323-ES), RAFAEL LIBARDI
COMARELA (OAB: 11323-ES), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (OAB: 17096-ES), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (OAB:
17096-ES), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (OAB: 17096ES)], SAYONARA G B BAPTISTA - ME, SELMA LUCIA DE
ABREU NASCIMENTO, SIDNEI CARLOS DUTRA - ME, SIMOES & COSTA PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME, SOMBRASIL COMUNICACOES LTDA - EPP, STHYWES AMARO
SILVA, T.C PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, TALISMA
ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA, TECNOSON LTDA - ME [MARCOS VINICIUS ABRAHÃO
FERREIRA, MARCOS VINICIUS ABRAHÃO FERREIRA,
MARCOS VINICIUS ABRAHÃO FERREIRA], THOMPSON &
MENDONCA LTDA - EPP, UBIRAJARA FIGUEIREDO ALVES
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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- ME, VALTER LUIZ POTRATZ [CARLA FERNANDA DE PAULA SILVA (OAB: 10409-ES), CARLA FERNANDA DE PAULA
SILVA (OAB: 10409-ES), CARLA FERNANDA DE PAULA SILVA (OAB: 10409-ES), CELSO CEZAR PAPALEO NETO (OAB:
15123-ES, OAB: 212260-RJ), CELSO CEZAR PAPALEO NETO (OAB: 15123-ES, OAB: 212260-RJ), CELSO CEZAR PAPALEO NETO (OAB: 15123-ES, OAB: 212260-RJ)], VIACAO
SUDESTE LTDA [ALEX VAILLANT FARIAS, ALEX VAILLANT
FARIAS, ALEX VAILLANT FARIAS, ALEXANDRE COSTA SIMÕES, ALEXANDRE COSTA SIMÕES, ALEXANDRE COSTA
SIMÕES, FELIPE TELES SANTANA, FELIPE TELES SANTANA, FELIPE TELES SANTANA, JOSE ALEXANDRE CHEIM SADER, JOSE ALEXANDRE CHEIM SADER, JOSE ALEXANDRE
CHEIM SADER, MARIA LUCIA CHEIM JORGE, MARIA LUCIA CHEIM JORGE, MARIA LUCIA CHEIM JORGE, OLAVO
RENATO BORLANI JUNIOR, OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR, OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR], VIPSUL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - ME [MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZ, MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZ,
MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZ], ZENAIDE BIANCHI
DOS SANTOS - ME

Processo: 06202/2012-6

Processo: 08497/2016-3

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cariacica

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Interessado: ZANDA CAMPOREZ

Interessado: ALCINEIA MARIA DA SILVA GAZZANI

Deliberações: Decisão. Registro. Tornando parcialmente
insubsistente a Decisão anterior.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 07980/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 05348/2009-9
Interessado: BERNARDETE FONTES DA COSTA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02036/2016-5

Processo: 08779/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DE LURDES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08892/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Recorrente: MASSETE LOCACAO E EVENTOS LTDA ME [DAYVID CUZZUOL PEREIRA (OAB: 11172-ES), DAYVID
CUZZUOL PEREIRA (OAB: 11172-ES), DAYVID CUZZUOL
PEREIRA (OAB: 11172-ES), JOÃO ROBERT CUZZUOL PEREIRA, JOÃO ROBERT CUZZUOL PEREIRA, JOÃO ROBERT
CUZZUOL PEREIRA, WALDO MAGNAGO DE MATTOS,
WALDO MAGNAGO DE MATTOS, WALDO MAGNAGO DE
MATTOS, WALLACE MACEDO DA SILVA, WALLACE MACEDO DA SILVA, WALLACE MACEDO DA SILVA]

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Dar ciência. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: GEUZA QUIRINO ALEIXO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08469/2016-1

Interessado: ISRAEL MEDEIROS

Processo: 08912/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Linhares

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: OLINDA CAPICHE MALAKOSK

Interessado: ORLANDINA PECLAT LESSA

Deliberações: Decisão. Registro.
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Apensos: 00790/2007-6
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Processo: 09006/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Linhares
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JACIARA OLIVEIRA DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.

dos Servidores do Município de Vitória

Interessado: GERCINO JARSKE

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: DAMARES CORREIA PASSAMANI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09145/2016-1

Processo: 09622/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 09071/2016-1

Interessado: ADALGE SILVA MONTEIRO
Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: CLAUDIMAR SANTOS FERREIRA

Processo: 09232/2016-5

Interessado: JONADALVA MARIA FERREIRA

Processo: 09663/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Deliberações: Decisão. Registro.

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 09072/2016-4

Interessado: ALCYR LEAL CANDIDO
Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO

Processo: 09604/2016-4

Interessado: MARCOS PIMENTEL CALMON TAVARES

Processo: 09681/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Deliberações: Decisão. Registro.

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 09111/2016-1

Interessado: PAULINA GIUBERTI LOPES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09113/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência

Interessado: MARIA SALOME DE CARVALHO BARBOSA

Processo: 09619/2016-1

Interessado: JANE FALCAO LOURENCO

Processo: 09729/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

www.tce.es.gov.br

Interessado: SHIRLEY MARCOS

Terça-feira, 4 de dezembro de 2018

84

ATOS DA 2a CÂMARA

Processo: 09733/2016-3

Processo: 04951/2018-4

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: CENIRA NOVAIS SARMENTO

Apensos: 09068/2014-1

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: FLAVIA MARIA BENETELE FERREIRA

Processo: 09734/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SANDRA MARIA CARDOSO DE MATOS LACERDA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09765/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05543/2018-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 03447/1996-6
Interessado: ELIZETE MARIA DUARTE ALVES
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 37 processos

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ILSON KLEIN
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02257/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 08952/2016-1
Interessado: MIGUEL MAUMEDIO DE PAULO
Deliberações: Decisão. Registro.

Total geral: 51 processos
SESSÃO: 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
CÂMARA - 15/8/2018
Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e
dezoito, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, no exercício da
presidência da Segunda Câmara, invocando a proteção
de Deus, declarou aberta a 27ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício. Integrando a Câmara estivewww.tce.es.gov.br

ram presentes o excelentíssimo senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO e o excelentíssimo senhor
conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, convocado para compor o quórum, nos termos do artigo 28,
§1º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012. Presentes, ainda, o Ministério Público junto a este Tribunal,
na pessoa do senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial de contas em substituição ao
procurador-geral; e MICHELA MORALE, secretária-adjunta das sessões em substituição. O senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, no exercício da presidência, submeteu à Câmara, para discussão e votação,
nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e
73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a ata
da 26ª Sessão Ordinária de 2018 do colegiado, antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta das sessões em substituição, por meio eletrônico, aos senhores
conselheiros, conselheiro substituto e procurador; sendo aprovada à unanimidade. DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTA – O senhor procurador LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA solicitou prorrogação
de vista referente aos processos TC-3213/2015, que trata de Prestação de Conta Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Pavão, exercício
de 2014, e TC-3757/2015, que trata de Prestação de
Conta Anual do Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Ibiraçu, exercício de 2014, de relatoria
do senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, o que foi anuído pelo presidente. O senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO se manifestou solicitando o adiamento dos processos constante da sua
pauta, o que foi aquiescido pelo presidente que, após,
registrou a primeira vez do senhor conselheiro RODRIGO
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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COELHO DO CARMO em sessão desta Segunda Câmara.
– OCORRÊNCIAS – 1) Após a fase de devolução dos processos com pedido de vista, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, no exercício da presidência, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação
oral solicitada, passando à leitura do relatório do processo TC-2437/2018, que trata de Auditoria da Prefeitura
Municipal de Ibatiba, concedendo, em seguida, a palavra
ao Sr. Wantuil Carlos Simon, representando o Sr. Luciano
Miranda Salgado, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada
das notas taquigráﬁcas da sustentação oral realizada,
bem como de documentos trazidos pelo defendente, retirando o processo em pauta, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. WANTUIL CARLOS
SIMON - Bom dia a todos! Saúdo os senhores conselheiros, o representante do Ministério Público, servidores e
cidadãos presentes. Eu, Wantuil Carlos Simon, contador,
venho oportunamente realizar sustentação oral referente ao Processo TC-02437/2018-7 com o objetivo de destacar a tese de defesa e, assim, afastar o indicativo de irregularidade apontado pela área técnica, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva 2677/2018-1, relativo ao
Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2017,
tendo em vista os seguintes fatos. Inicialmente, do “afastamento da revelia”. Em relação à alegação de que não
foi protocolizada defesa alusiva ao Termo de Citação
319/2018, conforme relatado na Instrução Técnica Conclusiva 2677/2018-1, decretando a revelia do gestor, destacamos que tal fato ocorreu não por negligência, mas
por uma falha na disponibilização das informações relativas à comunicação de atos processuais encontrada no
site do TCEES. Pois até a presente data não consta a in-

formação de prazo para apresentação de defesa, conforme podemos constatar por meio de pesquisa no site do
TCEES, relativo ao processo em questão. Além do monitoramento realizado em relação ao prazo para apresentação de defesa realizada através do site do TCEES, realizamos inúmeras ligações solicitando informações acerca
da data de juntada do processo em questão. Sendo-nos
informado que o processo não estava contando prazo
para apresentação de defesa e que tal acompanhamento
poderia ser realizado por meio de consulta ao site do
TCEES. No entanto, o site do TCEES não apresentou a informação correta. Haja vista que até a presente data não
consta o prazo limite para apresentação de defesa do
gestor. Neste contexto, o Supremo Tribunal de Justiça entendeu, por meio do processo STJ 1324432, que em tais
situações o prazo deve ser restabelecido, não se considerando o agente responsável revel. Pois existiu justa causa, decorrente da ausência de informação no site do TCEES para que o gestor cumprisse o prazo processual. Isto
posto, resta evidente a necessidade de afastar a revelia
do gestor, acolhendo a defesa protocolada no dia
13/08/2018, protocolo nº. 12159/2018-1, manifestando-se precisamente sobre a mesma, antes do julgamento
do processo em Plenário, em respeito aos princípios da
ampla defesa, de contraditório e da segurança jurídica.
Vamos iniciar as alegações a respeito do “indicativo de
irregularidade”. Descumprimento do limite de despesa
com pessoal previsto em lei pelo poder executivo de Ibatiba no 2º quadrimestre de 2017. É bem verdade que um
dos maiores desaﬁos dos gestores públicos está na capacidade de gerir e controlar gastos com pessoal. Sem sombra de dúvida que um dos fatores que vem diﬁcultando
tal controle está atrelado ao baixo crescimento das receiwww.tce.es.gov.br

tas municipais e ao elevado índice de reajustes pleiteados pelos sindicatos que, na maioria dos casos, são requeridos com base no IPCA e no reajuste do piso nacional
de determinadas categorias, conforme ocorre com o piso
nacional dos proﬁssionais do magistério. Onde o crescimento das receitas não acompanha tais acréscimos na
mesma proporção, ocasionando o desequilíbrio ﬁscal no
tocante ao gasto com pessoal. Nesse contexto, o exercício ﬁnanceiro de 2017 ainda deve ser considerado como
um ano de grandes diﬁculdades ﬁnanceiras enfrentadas
pelos municípios brasileiros, decorrente dos reﬂexos da
crise advinda dos exercícios de 2015 e 2016, onde obtivemos um baixo crescimento do PIB, o que diﬁcultou o controle da gestão ﬁscal do município. Assim, tendo em vista
que o exercício de 2017 foi de baixo crescimento do PIB,
os prazos para recondução do gasto com pessoal ao limite legal, disposto no art. 23 da LRF, que são de dois quadrimestres, são duplicados, de acordo com o estabelecido no art. 66, da referida lei. Ocorre que, nos autos do
processo TC- 02437/2018, está sendo imputado ao atual
Prefeito, que assumiu somente em 01/01/2017, irregularidades não sanadas pelo ex-prefeito, referente ao limite
de gasto com pessoal. Além de se considerar como período de adequação do índice de pessoal, período compreendido no mandato do ex-prefeito, onde o atual prefeito
não possuía qualquer gestão, mostrando-se uma constatação equivocada e desmedida de transferência de atos
irregulares cometidos pelo ex-prefeito ao atual prefeito.
Assim, considerando o disposto no art. 66 da LRF, o prazo
para eliminar o excedente de gasto com pessoal, teria
que se iniciar quando o atual prefeito assumiu o mandato, ou seja, em 01/01/2017, com término em até quatro
quadrimestres, cujo encerramento se dá no 1º quadriTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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mestre de 2018. Ao assumirmos a gestão do município,
em janeiro de 2017, herdamos um índice de gasto com
pessoal de 59,29%, índice este superior ao limite máximo
em 5,29%. Comprovando que a gestão anterior infringiu
o limite máximo de gasto com pessoal do Município. Descumprimento este que se iniciou desde o 2º quadrimestre do exercício ﬁnanceiro de 2015. Diante do cenário
herdado, ao assumirmos a gestão do Município, adotamos como um dos principais focos de nossa administração, gerir a questão do gasto com pessoal com austeridade e respeito aos ditames legais. O que nos possibilitou reduzir a despesa com pessoal apurada em 2016, de
59,29% para 56,42%, já no 1º quadrimestre de 2017. No
2º quadrimestre de 2017, reduzir para 54,37%. E no 3º
quadrimestre de 2017, para 53,71%. Reconduzindo o
município ao limite legal estabelecido pela LRF. Destacamos ainda que no 1º quadrimestre de 2018, o índice apurado foi ainda menor, resultando em uma aplicação de
53,32% de gasto com pessoal. O que, por si só, comprova
a constante redução no índice de gasto com pessoal, obtida pela atual gestão após cada quadrimestre. Neste
contexto, invocamos ainda o princípio da isonomia para
que seja dado ao caso em questão tratamento idêntico
ao proferido por meio do Parecer Prévio 106/2017, onde
fora aprovado com ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, relativas ao exercício de 2013.
Com base na alegação de que o descumprimento do gasto com pessoal, apurado no exercício de 2013, que apurou um índice de 59,58%, deve-se ao fato de o município
ter herdado da gestão anterior, um índice de gasto com
pessoal de 56,14%, superior, portanto, ao limite máximo
estabelecido na LRF. Além do exercício de 2013 ter sido o
primeiro ano da nova gestão. Sendo razoável admitir que

os atos irregulares de gestão, praticados na administração anterior, comprometeram signiﬁcativamente o equilíbrio ﬁscal da nova gestão. Apesar de todas as diﬁculdades ﬁnanceiras enfrentadas para manutenção da máquina pública, esta gestão conseguiu reduzir de maneira signiﬁcativa o número de ocupantes de cargos comissionados em um percentual aproximado de 50%. Considerando os anos de 2016, último ano de mandato do gestor
anterior, e o ano de 2017, que foi o primeiro ano da atual
gestão. Conforme pode ser comprovado por meio dos espelhos das folhas de pagamento apresentadas no protocolo TC-nº. 12159/2018-1, na segunda-feira. De forma
similar ao ocorrido com o Município de Muniz Freire, o
exercício de 2017 foi o primeiro ano da gestão do sr. Luciano Miranda Salgado, onde fora herdado da gestão anterior, um índice de gasto com pessoal de 59,29%. Sendo
que de forma diversa do ocorrido naquele Município, no
exercício de 2013, o sr. Luciano Miranda Salgado enquadrou o município de Ibatiba ao limite máximo de gasto
com pessoal, já no primeiro ano de mandato, encerrando
o exercício de 2017 com o índice de gasto com pessoal de
53,71%. Por ﬁm, requeremos do conselheiro relator e dos
senhores conselheiros, o reconhecimento de que adotamos, como meta principal de nossa gestão, a recondução
do Município ao limite legal de gasto com pessoal, reduzindo a despesa com pessoal de 2017 em R$ 2.756.387,91
em relação à despesa apurada no 3º quadrimestre de
2016. Representando uma redução média mensal da ordem de R$ 229.698,99. Sendo que tal redução poderia
ter ocorrido até o 1º quadrimestre de 2018, com base no
disposto no art. 66, da LRF. Não havendo, portanto, o que
se falar em descumprimento do disposto no art. 23 da
LRF. Motivo pelo qual requeremos o afastamento do indiwww.tce.es.gov.br

cativo de irregularidade em questão. Obrigado! O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Esclarecendo ao defendente no tocante ao que foi colocado
sobre a questão de declaração de revelia. Realmente, no
Poder Judiciário, se a pessoa não apresentar no primeiro
momento, em muitas situações, não pode apresentar depois. Aqui no caso é possível apresentação de documentos na defesa oral. Então, nesse caso, hoje, vou deferir a
juntada dos documentos, que foram protocolizados dia
13, para incorporar junto a esta defesa oral. Porque no
nosso Tribunal é possível incorporar documentos ainda
na defesa oral, porque buscamos a verdade dos fatos, a
verdade real. Já no processo civil, comum, quando a pessoa não apresenta, a revelia, que é decretada contra ela,
signiﬁca uma conﬁssão tácita. Pode perder a causa por
não apresentar documentos. Aqui, na realidade, mesmo
que a pessoa não apresente documentos, mas pelas evidências todas do processo e da análise, se não houver irregularidade, a pessoa não perderá o processo. Então,
estamos acatando aqui a juntada desses documentos.
Vamos retirar o processo de pauta para depois encaminhar à área técnica para análise, para futuro julgamento. (ﬁnal)” 2) O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER retirou de pauta os processos TC2791/2006, que trata de Auditoria Ordinária realizada na
Prefeitura Municipal de Colatina, e TC-4581/2009, que
trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de
Santa Leopoldina, tendo em vista ambos se tratarem de
matéria relativa à prescrição com indicação de ressarcimento, a ﬁm de aguardar a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal que decidiu sobre o assunto. –
LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES –
O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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leu o Acórdão TC-679/2018, proferido no processo TC7458/2016, e o Parecer Prévio TC-032/2018, proferido
no processo TC-3047/2013. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 52 processos constantes da pauta, ﬂs. 08 a
15, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo
a tratar, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, no exercício da presidência, agradecendo à
proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 10 horas e 40 minutos, convocando, antes, os excelentíssimos
senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto e
senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser
realizada no dia 22 de agosto de 2018, quarta-feira, às 10
horas. E, para constar, eu, MICHELA MORALE, secretária-adjunta das sessões em substituição, lavrei a presente
ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem
como pelo senhor presidente, demais conselheiros e senhor procurador.
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 02791/2006-6

dina
Exercício: 2008
Responsável: FERNANDO CASTRO ROCHA [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MARCOS CANDEIAS
ALMEIDA, NELSON DE SOUZA LIMA, RACHEL CASTRO
ROCHA MOULIN TEIXEIRA
Adiamento: 2ª Sessão

Exercício: 2005
Interessado: PREFEITURA COLATINA
Responsável: JOAO GUERINO BALESTRASSI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 04581/2009-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopol-

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Interessado: ELIAS DAL COL
Responsável: PEDRO COSTA FILHO
Deliberações: Adiado

Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 01631/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Processo: 03298/2017-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Exercício: 2016

Representante: 5A SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Deliberações: Acórdão. Regular com ressalvas. Quitação.

Responsável: CAROLINA DUARTE RODRIGUES, PAULO
LEMOS BARBOSA

Determinação. Dar ciência. Arquivar

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classiﬁcação: Auditoria Ordinária

Processo: 02539/2017-1

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Processo: 03212/2014-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro
Canário
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013

Responsável: DAYANA MARA DOS SANTOS SILVA BIZI

Processo: 04704/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
Classiﬁcação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 05029/2017-9

Interessado: FUNDO M SAUDE PEDRO CANARIO
Responsável: EDINALIA SILVA DE ALMEIDA

Unidade gestora: Instituto Jones dos Santos Neves

Deliberações: Acórdão. Irregular. Aplicar multa de R$
3.000,00. Determinação. Arquivar

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

www.tce.es.gov.br

Exercício: 2016
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Responsável: ANDREZZA ROSALEM VIEIRA

Exercício: 2011

Deliberações: Acórdão. Regular com ressalvas. Quitação.
Determinação. Recomendação. Arquivar

Apensos: 06830/2012-4

(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB:
11587-ES)]

Interessado: CAMARA SANTA MARIA JETIBA

Adiamento: 1ª Sessão

Responsável: ALAIRA HAMER [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR, LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA
(OAB: 16240-ES), MARCELO SEMPRINI FERREIRA], EITEL
GUMS, LINDOLFO TUROW [LUIZ AUGUSTO MILL (OAB:
4712-ES)], MARIA HENKE [CARLOS CEZAR LIBERATORE
JUNIOR, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA], NELSON MIERTSCHINK [CARLOS CEZAR
LIBERATORE JUNIOR, CHRISTIAN LUIZ T. DE REZENDE LUGON, LUIZ ALFREDO SOUZA E MELLO, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA]

Deliberações: Adiado

Processo: 05189/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: JOAO BOSCO DIAS, JOAO CHRISOSTOMO
ALTOE
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 02437/2018-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Processo: 10826/2015-2

Responsável: LUCIANO MIRANDA SALGADO

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção

Adiamento: 1ª Sessão

Responsável: FERNANDA MOTA GONCALLO [DANIEL
LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), JAMILLY PACHECO MOREIRA FAVATO (OAB: 26122-ES),
MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES
VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], LEONARDO DEPTULSKI [CAROLINE ZAMBON MORAES (OAB: 6296E-ES), DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 02106/2012-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de
Jetibá
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: JOSE ROBERTO GONCALVES DE ABREU
Deliberações: Adiado
Processo: 03650/2017-1

Deliberações: Adiado

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina

Total: 10 processos

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Educação de
São Mateus

Adiamento: 1ª Sessão

Exercício: 2017

Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta

Processo: 07453/2016-9

www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: ANTONIO LIDINEY GOBBI, JOAO CARLOS
LORENZONI
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 09107/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Interessado: RICARDO RIOS DO SACRAMENTO
Responsável: THIAGO PECANHA LOPES
Deliberações: Adiado
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Processo: 01681/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
Interessado: SERGIO MENEGUELLI
Deliberações: Adiado
Processo: 02506/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Irupi
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO
DE BENEFICIOS EIRELI [JOAO LUIS DE CASTRO (OAB:
248871-SP)]

Deliberações: Adiado
Processo: 09925/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Membros do Ministério Público de Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Responsável: ALENCAR MARIM, JOANA D ARC ALVES
VILELA, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Deliberações: Adiado
Processo: 00784/2018-6

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ANATILDE APARECIDA DA SILVA NAERTIER, Cidadão - CPF não informado (ALDAIR DOS SANTOS
MINEIRO), JOSE PEDRO DA SILVA, MARCOS JOSE MARCON DA SILVA, ROMILDO BARROSO ALVES
Deliberações: Adiado
Processo: 05012/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Deputado estadual (ES, ENIVALDO DOS
ANJOS)

Responsável: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes

Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA

Deliberações: Adiado

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Deliberações: Adiado

Total: 7 processos
CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 08257/2014-7
Unidade gestora: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Vales e do Café
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: CIM DOS VALES E DO CAFE
Responsável: FLAVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE, LIONDA LIMA MARELLI

Denunciante: Identidade preservada
Deliberações: Adiado
Processo: 03330/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Outras autoridades (MAYARA ASSIS DA
MOTA - CONTROLADORA MUNICIPAL)
Deliberações: Adiado
Processo: 03849/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
www.tce.es.gov.br

Total: 6 processos
CONSELHEIRO CONVOCADO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 03213/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Fundão
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: SILVERIO GUZZO
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
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Contas.

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Processo: 03757/2015-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Ibiraçu
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Apensos: 00001/2015-1, 05875/2004-9
Interessado: ACYR FRANCISCO ZAMBE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 11517/2015-7

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08724/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Exercício: 2014

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Interessado: LIZETE LIRIO BELLO

Responsável: SUELLEN CONTE MARTINS

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)

Interessado: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA

Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 00376/2011-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANTONIO DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Regularidade da revisão. Tornar
parcialmente insubsistente a decisão anterior.
Processo: 04345/2011-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCIENNE ALVES LOSS FRANZIN
Deliberações: Decisão. Registro. Tornar parcialmente insubsistente a decisão anterior.
Processo: 06470/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Rio Novo do Sul

Processo: 01493/2016-2

Processo: 08736/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.

Interessado: CARLA WARLEI BATISTA SOUZA
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.
Processo: 05786/2016-8

Interessado: DELMA DE ALCANTARA A COSTA

Processo: 08875/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cariacica

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: WILSON CAULIT SCHWAB
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08707/2016-9

Interessado: EDNA MARIA DE SOUZA

Processo: 09031/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: HELENA CAMPAGNARO PEREIRA

Interessado: MARIA MARGARIDA HUPP
www.tce.es.gov.br
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Processo: 09093/2016-6

Processo: 09409/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Rio Bananal

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: ROSIMERY PEIXOTO CONCINIO

Interessado: MARIA APARECIDA DA SILVA CIPRIANO

Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 09095/2016-5

Processo: 09564/2016-3

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: RAKEL NATALIA PIMENTEL

Interessado: PAULINO SANT ANNA CRAVO

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 09237/2016-8

Processo: 09572/2016-8

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: EVANDRO PINHEIRO OTTONI

Interessado: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA LESSA

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARTHA LAVINIA CORREA PEIXOTO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09641/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: SEBASTIAO CARRETA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09659/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA PENHA PROFILO PEREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09676/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Processo: 09248/2016-6

Processo: 09587/2016-4

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Alegre

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Interessado: LAURO CLAUDINO DE SOUZA

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: LUIZ CARLOS DA VITORIA

Apensos: 08960/2010-5

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: CREUZA HYLARIO RABELO
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 09602/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 09822/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CLEONICE SEVERO OLIVEIRA
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Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09826/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: KAREN SOARES DAVILA RAMOS, MARCIETE
NUNES SOARES RAMOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09860/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VERIMAR LOBATO DE ALMEIDA MOURA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06232/2018-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 05426/2010-9
Interessado: JOSE ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 29 processos

Total geral: 52 processos

SESSÃO: 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
CÂMARA - 22/8/2018
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil
e dezoito, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 28ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício. Integrando a Câmara estiveram presentes o excelentíssimo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e o excelentíssimo senhor conselheiro
RODRIGO COELHO DO CARMO. Presentes, ainda, o excelentíssimo senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, o Ministério Público junto a este Tribunal, na
pessoa do senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA,
procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral; e MICHELA MORALE, secretária-adjunta das
sessões em substituição. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, submeteu à Câmara, para discussão e votação, nos termos dos artigos
72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a ata da 27ª Sessão Ordinária
de 2018 do colegiado, antecipadamente encaminhada
pela secretária-adjunta das sessões em substituição, por
meio eletrônico, aos senhores conselheiros, conselheiro
substituto e procurador; sendo aprovada à unanimidade. – DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTA
– O senhor procurador LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA
SILVA solicitou prorrogação de vista referente aos processos TC-3213/2015, que trata de Prestação de Contas
Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Pavão, exercício de 2014, e TC-3757/2015,
que trata de Prestação de Conta Anual do Instituto de
www.tce.es.gov.br

Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu,
exercício de 2014, de relatoria do senhor conselheiro
substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, o que foi anuído
pelo presidente. – OCORRÊNCIAS – 1) Após a fase de devolução dos processos com pedido de vista, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que procedeu à
leitura do relatório do processo TC-4911/2016, que trata
de Prestação de Contas Anual de Prefeito do Município
de São José do Calçado, concedendo, em seguida, a palavra ao Sr. Silvestre de Almeida Teixeira, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas da sustentação oral realizada, bem como de documentos trazidos pelo defendente, adiando o processo em pauta, esclarecendo ainda sobre o direito da petição alegado pelo
defendente, que modo que tal direito é garantido a ﬁm
de permitir análises de alegações posteriores apenas em
situações especíﬁcas, em que tenha havido falha processual ou em alguma questão material relevante, não sendo garantida a análise de mérito da questão. Em seguida,
o senhor procurador LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA se posicionou no sentido de que o direito da petição
deveria ser analisado no Plenário, pois, a decisão que será dada terá natureza de recurso, tendo o relator informado que iria analisar também esse ponto e trazer um
posicionamento na próxima sessão, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. SILVESTRE
DE ALMEIDA TEIXEIRA – Bom dia, senhores conselheiros,
senhor representante do Ministério Público, colegas presentes! Procurarei ser breve para não os cansar além do
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018

93

ATOS DA 2a CÂMARA

necessário e evitar repetição daquilo que está nas razões
escritas; trazendo apenas algum acréscimo ao que já foi
apresentado. Começando pelo conhecimento do pedido
de petição formulado em relação ao Parecer Prévio das
Contas de 2015 da Prefeita do Município de São José do
Calçado. Já há precedente desta egrégia Corte no sentido
de garantir o direito de petição constitucionalmente previsto. Sobretudo, levando em conta que as decisões não
judiciais têm uma força da imutabilidade menor que, obviamente, às decisões judiciais transitadas em julgado.
Então, levando em conta que o próprio órgão pode rever
suas próprias decisões quando reconhecer razões de ordem pública. Ou, no caso, a maior marca dessa decisão é
a evidente incongruência entre os fundamentos e a conclusão a que chegou o corpo técnico. E, obviamente, levando ao convencimento do Plenário no sentido de emitir o parecer. Então, a primeira postulação é que seja conhecido o direito de petição, seja permitido que a ex-prefeita exerça o direito de defesa mais amplo, principalmente sem trazer novos documentos; apenas pedindo
que a Corte se debruce sobre os próprios elementos que
já constam dos autos. Em parte até mesmo dos próprios
apontamentos feitos pela área técnica do Tribunal. A decisão das contas de gestão é bipartida. Tomo o tempo
dos senhores para falar o óbvio, por quê? Obviamente as
contas têm uma primeira parte do julgamento aqui nesta
Corte e o julgamento é concluído lá na Câmara Municipal. Mas é exatamente aqui nesta Corte que a interessada, o gestor interessado, sobretudo aqueles que já não
estão mais no poder, tem a segurança de uma garantia
maior da ampla defesa. E o que vai ser analisado a luz
dos princípios que norteiam os julgamentos e que esta
Corte, historicamente, assegura. Então, o parecer prévio,

longe de não ter nenhuma força decisória, teria porque,
na verdade, quando se vai para a Câmara Municipal,
quando se remete o parecer prévio à Câmara Municipal,
já contém essa força decisória. Tanto que a câmara só
poderia revê-lo por uma maioria amplamente qualiﬁcada. E o julgamento das contas - de todos os princípios
que norteiam, não só da legalidade ou da proporcionalidade, mas também da razoabilidade, de todos os princípios da administração pública -, como já decidido nesta
Corte, em vários precedentes, também se norteia pelo
menor formalismo. Ou seja, a rejeição de uma conta, a
emissão de um parecer prévio, exige uma gravidade tal
que comprometa, obviamente, um ano de gestão, um
exercício inteiro. E, obviamente, isso vai levar a todas as
consequências, não só de ordem pessoal para o gestor que pode sofrer inclusive restrições de seu direito político, mas também na própria comunidade. Ninguém quer
ver as contas do seu município rejeitadas. Então, o que se
espera, o que se busca é a veriﬁcação de que a gestão
que está sob análise tenha sido uma boa gestão, tenha
sido uma gestão equilibrada, tenha atendido aos requisitos constitucionais, tenha atendido à aplicação mínima
na educação, na saúde, enﬁm, que tenha sido transparente. Em síntese, o que se espera é veriﬁcar se essas
contas reﬂetem a transparência, reﬂetem a boa aplicação dos recursos públicos. Dos apontamentos feitos pelo
corpo técnico, repetidos no parecer, em síntese, o que se
tem é a não ocorrência da consolidação das contas. Ou
seja, segundo o corpo técnico, não teria sido possível aferir essa transparência, aferir a boa aplicação, porque as
contas não teriam sido consolidadas. E aí, a total incongruência, porque, em verdade, o próprio corpo técnico
aponta não só a boa aplicação na saúde, a correta apliwww.tce.es.gov.br

cação dos recursos na educação, dos recursos do Fundeb, mas para apontar a última das supostas irregularidades, aponta o descumprimento do limite de gasto com
pessoal. De forma que, se houve, se foi possível aferir toda essa aplicação, ou seja, aplicação desses recursos, a
veriﬁcação dos limites, a veriﬁcação da boa aplicação
dos recursos no Fundeb, e até o suposto descumprimento
dos gastos com pessoal é obvio que essa falta de consolidação não comprometeu, em nada, a análise das contas.
Porque senão não seria possível, sequer, aferir a boa aplicação dos recursos na educação, na saúde, enﬁm. Se foi
possível veriﬁcar as contas, se foi possível entender, ou
seja, se as contas reﬂetem a transparência dos números,
reﬂetem a transparência da gestão, não poderia esse erro contábil da falta da consolidação, sobretudo de alguns
demonstrativos da câmara municipal, comprometer o
mérito dessas contas. E aí, no próprio relatório que inaugura a decisão com o parecer prévio, é relatada a diﬁculdade, o atraso que teve na prestação das contas, justamente porque a câmara municipal não teria disponibilizado os seus relatórios. Então, vai punir a prefeita, que
teria que apresentar as contas de gestão do município inteiro, que foi prejudicada pelo atraso da Câmara Municipal. Esse atraso diﬁcultou o setor de contabilidade na
consolidação desses dados. E essa consolidação, em verdade, não levou a nenhuma consequência no sentido de
impedir a análise das contas, tanto que é aferido nos índices. A prefeita se vê respondendo por essa deﬁciência
da câmara municipal – só ela. Espera-se que seja revista,
levando-se em conta, principalmente, a proporcionalidade, ou seja, a ﬁnalidade das contas, que é demonstrar a
transparência na aplicação dos recursos, demonstrar
que a gestão foi uma gestão sólida, responsável, e que
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foi aferida, apesar da falha contábil, da falha na apresentação dos relatórios. Espera-se que essas irregularidades, grande parte, referentes à falta de consolidação, sejam afastadas. E, como em outros casos, sejam tidas como meras impropriedades. E que gerem recomendação,
principalmente para a Câmara Municipal para que não
atrase o fechamento das suas contas e não comprometam as contas de gestão do Município. De qualquer forma, a última das irregularidades, que seria o descumprimento do limite de gasto com pessoal, segundo apontado pelo corpo técnico, houve uma classiﬁcação equivocada dos aportes que a prefeita fez no ano ao Fundo de Previdência do Município, que vinha sendo, desde antes,
classiﬁcada não como despesa de pessoal. E, surpreendentemente, depois de fechadas as contas, houve essa
revisão, aqui no Tribunal, para que fossem, então, considerados esses aportes com os inativos com o Fundo de
Previdência como despesa de pessoal. E isso, no fechamento das contas, houve uma superação do limite em
0,5%, 0,6%. O que tem que ser ponderado... Primeiro que
a Lei de Responsabilidade Fiscal aponta, para o caso de
descumprimento do gasto com pessoal - que é possível
que ocorra um determinado quadrimestre com baixa arrecadação, ou com crescimento vegetativo da folha, ou
com uma inﬁnidade de fatores – que, nos dois quadrimestres seguintes, haja um esforço para reduzir. Se tivemos, no ﬁnal do exercício, esse que está em vigor, esse
pequeno desalinho, já seria causa suﬁciente para isso
não ser uma irregularidade capaz de rejeitar as contas.
Sobretudo, na circunstância atual. Estamos aqui tratando de contas de um dos menores municípios do Estado. É
de conhecimento geral que os municípios pequenos não
têm a mesma estrutura dos grandes órgãos e contam

com a própria orientação do Tribunal. O Tribunal tem
cumprido um papel - e somos testemunha disso – preponderante no apoio às administrações. Especiﬁcamente
sobre o gasto com pessoal, o Tribunal de Contas tem emitido rotineiramente os alertas - “Olha, chegou determinado padrão de gastos com pessoal” - para que os gestores sejam avisados e retomem, antes mesmo do atingimento do limite de gasto prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, adote providência para que haja uma
adequação nos gastos com pessoal. Na hipótese dessas
contas, ﬁcou demonstrado nas razões de petição, que
não houve alerta do Tribunal de Contas. E aqui não se está atribuindo nenhuma culpa ao Tribunal. O que se quer
trazer é a situação circunstancial, ou seja, esse instrumento que os municípios contam, que é salutar, na verdade não ocorreu; não teve alerta. E a própria Lei de Responsabilidade Fiscal dá a solução para essa hipótese. Um
pequeno desalinho ocorrido num determinado quadrimestre, que foi exatamente o ﬁnal desse exercício, deve
ser corrigido nos dois seguintes. Não necessariamente
em ser uma irregularidade capaz de comprometer as
contas, sobretudo numa circunstância dessa, em que é
nítida a total ausência de dolo, de vontade de descumprir, ou o descaso ou a falta de cuidado. O que não houve. Os índices, tirando a má classiﬁcação ou a incorreta
classiﬁcação, se fosse o caso, dos aportes feitos ao Fundo
de Previdência, que são necessários, não pela gestão dela, mas porque o Fundo já vem de longa data e é esse déﬁcit do Fundo de Previdência que veio exigindo que a administração, nesse ano de 2015, ﬁzesse esse aporte. Então, toda essa circunstância afasta totalmente uma conduta desidiosa da gestora. Espera-se, então, que a Corte
conheça do direito de petição, invocando principalmente
www.tce.es.gov.br

o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, e até
mesmo da aplicação da própria norma, no caso do gasto
com pessoal, aplicação estrita da norma, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que, em hipótese
tal, seja compelida a administração, e que se ajuste ao
gasto com pessoal. Não há na hipótese um descumprimento dessa regra da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, com esses apontamentos, reiteramos os termos da
petição já apresentada, a defesa pugna pelo conhecimento da petição e pelo seu provimento. (ﬁnal) - O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Senhor presidente, solicito a juntada das notas taquigráﬁcas e adio o processo. Só registrando que o direito de petição foi algo que defendi a inserção nesta Corte de Contas. Já tivemos alguns precedentes e ele é efeito para
permitir análises de alegações posteriores, desde que em
situações muito concretas, muito especíﬁcas, e que tenha havido uma falha no processo ou alguma questão
material muito forte. Como, por exemplo, se uma pessoa
é condenada a um dano ao erário, condenado aqui, posteriormente, descobre-se que aquele dano foi efetivamente pago em data anterior ao julgamento nosso. Então, existem situações muito concretas e que até mesmo
com o trânsito em julgado é possível avaliar, até para
evitar que se perpetue uma situação que depois, no Judiciário, vai acabar não indo para a frente, ou em outra
instância. Então, permitimos, mas não há garantia de conhecimento e também da análise de mérito. Garantimos
que a pessoa procure o Tribunal e traga a situação; iremos avaliar. Vamos adiar para, nas próximas sessões,
poder deﬁnir este processo. O SR. PROCURADOR LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA - Pela ordem! Independente do posicionamento que virá, entendo que esse diTerça-feira, 4 de dezembro de 2018

95

ATOS DA 2a CÂMARA

reito de petição deveria ser visto pelo Plenário. A decisão
que venha a ser tomada terá uma natureza de, principalmente se for a favor do requerente, de recurso. Acho que
já houve um julgamento na Câmara. Então, acho que
agora o julgamento deveria ser no Plenário. Uma vez que
uma Câmara repetiu o julgamento, o direito de petição
desconstitui o julgamento anterior sem passar pelo Plenário. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Esse ponto também será avaliado por nós quando do julgamento deste processo. Realmente eu também
tive essa dúvida. Estou entendendo hoje que caberia à
Câmara. Mas vamos reavaliar esse ponto também. (ﬁnal)”. 2) Em seguida, o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, também em razão de
sustentação oral solicitada, concedeu a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, que
procedeu à leitura do relatório do Processo TC2569/2017, que trata de Prestação de Contas Anual de
Prefeito do Município de Rio Novo do Sul, concedendo,
em seguida, a palavra ao Sr. THIAGO FIORIO LONGUI,
que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas da sustentação oral realizada, bem como de documentos trazidos pelo defendente, desde já informando que adiaria o processo por mais duas sessões a ﬁm de
oportunizar a outra responsável, sra. Maria Albertina
Menegardo Freitas, de fazer sua sustentação oral, em
atendimento ao requerimento protocolizado pelo advogado da mesma, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. THIAGO FIORIO LONGUI - Excelentíssimo presidente da Segunda Câmara deste Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, excelentíssimos
conselheiros que compõem esta colenda Câmara de jul-

gamento, excelentíssimo promotor do Ministério Público
de Contas, nobres julgadores e todos os presentes, bom
dia! Compareço a esta tribuna na condição primeira
de causídico próprio, além de prefeito do Município de
Rio Novo do Sul, ora em julgamento por suposta revelia
indicada pela área técnica nos autos do Processo TC2569/2017, por não ter apresentado aparentemente justiﬁcativa pelo atraso do envio da PCA 2016 de Governo, nos ditames do Termo de Citação 143/2018. Ocorre
que tais justiﬁcativas, pelo atraso do envio, foram protocolizadas neste Tribunal mesmo antes da expedição do
Termo de Citação 143/2018, por meio do Protocolo
07689/2017-5, que introduziu nos autos deste processo
o Ofício nº 168/2017, do gabinete do prefeito de Rio Novo do Sul, onde eu me justiﬁco do não atendimento ao
prazo no envio da PCA 2016 de Governo. Aqui está uma
cópia do Oﬁcio 168, do meu gabinete, devidamente protocolizada neste Tribunal. Há de trazer à baila que aquele primeiro protocolo supracitado foi para atender a primeira citação exarada na Decisão Monocrática
00467/2017, encaminhada pelo Termo de Notiﬁcação
01041/2017, que compelia a este prefeito prestar esclarecimento quanto ao descumprimento de termo de notiﬁcação eletrônica, que determinara o encaminhamento
da PCA de Governo 2016 em 15 dias. Porém, nobres julgadores, a justiﬁcativa da não remessa das contas nos 15
dias daquela notiﬁcação eletrônica, por consequência lógica, são as mesmas do não envio da PCA 2016 de Governo, dentro do prazo regimental, já que aquela decorreu
desta última. No expediente que ﬁrmei ﬁca claro o momento vivido na Administração Municipal no primeiro
semestre de 2017, após recente assunção do governo
municipal, que ocorreu na data de 01 de janeiro daquele
www.tce.es.gov.br

ano. No expediente que ora trazemos à lume, mesmo
que passado despercebido pela área técnica, é de suma
importância que os nobres julgadores lhe tomem conhecimento, com ﬁto de reconhecer a ausência de minha revelia nos autos processuais. Já que as justiﬁcativas, em
segundo momento solicitadas, já havia, há muito, constituído os autos do processo por força de citação em decisão anterior, não tendo como cair em revelia por apresentação já adimplida. Dessa forma, anteriormente foi
enviada a seguinte manifestação, que passo à leitura ipsis litteris: “Quanto à solicitação de citação, primeiro
item da determinação da decisão retromencionada, esclarecemos que, devido à mudança dos gestores municipais, cuja assunção ocorreu em 01 de janeiro do corrente
ano, 2017, prazo maior que o habitual, foi necessário para adaptações, já que trabalhamos sobre dados deixados
por gestores diversos dos atuais, que apesar da prestação de contas anual, PCA 2016, estar fechada e ter sido
enviada quando da data normatizada prevista, os demais arquivos necessários à prestação de contas de governo necessitaram de trabalho extra para serem conﬁgurados em novo formato, XML, conforme determinação
deste Tribunal. Exigência que pôde se executar somente
após o fechamento dos arquivos contábeis referentes
àquela PCA 2016, o que foi devidamente atendido, conforme faz prova o recibo de prestação de contas anual
que aqui anexamos”. Estas foram as justiﬁcativas apresentadas nos autos do processo em julgamento, pelo
atraso da PCA 2016 de governo. Quando da oportunidade em que comprovamos o atendimento do termo de notiﬁcação que solicitava o envio da mesma PCA, anterior à Citação 00143/2018-5. Neste momento, roga-se
aos doutos conselheiros que percebam o que nos parece
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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ser de bom direito: que a ordem dos fatores não altera o
resultado do produto. Especialmente quando o processo
nesta Corte busca a verdade material dos fatos. Sendo,
portanto, uma questão de epistemologia, e não de direito processual. Imperioso é destacar, com escopo de subsidiar a justiﬁcativa ora trazida à apreciação, que os dados contábeis dos meses de competência 09, setembro, e
10, outubro, do ano de 2016, foram remetidos ao Tribunal somente em fevereiro/2017 pelo atual gestor. Conforme se veriﬁca do sistema CidadES. O que faz prova de
quão atrasada estava a contabilidade do Município de
Rio Novo do Sul quando da assunção deste novo gestor.
Pois essas competências, conselheiros, já deveriam estar
enviadas desde o ﬁnal do ano de 2016 pela gestora anterior, e que não cumpriu com as determinações normativas desta Corte. Mister é registrar ainda que, naturalmente, no início de qualquer gestão, por mais organizada que esteja, já se demora certo tempo para tomar conhecimento de sua atual situação e assim agir. Reﬂitamos, por um momento, quando a gestão assumida se revela com tamanho atraso e descompasso contábil, como
foi o caso de Rio Novo do Sul. Nessa esteira, acredito que
penalizar este atual gestor, pelo atraso do envio da PCA
2016 de gestão, revelaria ato sobejamente injusto. Igualmente se considerado revel, já que minhas justiﬁcativas,
como demonstrado, já constam, e constavam dos autos
processuais, mesmo antes da citação classiﬁcada à revelia. E pelo fato de que o atraso e desorganização contábil
não foi algo que produzi, mas sim algo que herdei da administração anterior, e tive que, exaustivamente, trabalhar para lhe adequar às condições que garantiriam a remessa a esta Corte, como foi remetido. Aqui, por oportuno, vale-nos lembrar de Aristóteles, que em sua magis-

tral obra “Ética a Nicômaco” registra que a administração do direito implica necessariamente a avaliação
do justo e do injusto. O que nos vale perseguir, neste momento, uma interpretação menos literal da lei e de seus
consequentes atos. Buscando o propósito da norma, que
no ato processual era se conhecer as justiﬁcativas/motivos do atraso, que já conﬁguravam no processo quando
da análise técnica, e que, malogrado, passou desapercebida. Neste diapasão, excelências, data máxima vênia, quanto ao opinativo de revelia da área técnica, requer-se seguramente que o Prefeito de Rio Novo do Sul
não seja considerado revel, pelos motivos acima expostos, já que justiﬁcado estava e está nos autos processuais. Assessoriamente a isso, requer-se ainda o acolhimento das justiﬁcativas já apresentadas, hoje subsidiadas, e aqui trazidas ao conhecimento dos nobres julgadores, para que, em vossos juízos de valores, interpretem
a verdade real dos fatos. Assimilando que o atraso no envio da PCA 2016 de governo se deu pela desorganização
contábil herdada em Rio Novo do Sul, historicamente conhecida por esta Corte. O que, em nenhum momento,
foi provocada por este atual gestor, que, ao contrário, venho trabalhando sua organização. E hoje podemos ver a
atualidade dos dados de Rio Novo do Sul no sistema CidadES. Nesses termos, peço e aguardo deferimento. Assim encerro meu pronunciamento. Muito obrigado! (ﬁnal). O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – Senhor presidente, solicito a juntada das notas taquigráﬁcas da defesa oral, proferida pelo excelentíssimo
prefeito Thiago Fiorio Longhi. Solicito a juntada dos documentos ora apresentados. E atendendo solicitação por
meio do Protocolo 12277/2018, elaborado pelo senhor
Carlos Estevam Fiorot Malacarne, representando a intewww.tce.es.gov.br

ressada, senhora Maria Albertina Menegardo Freitas, o
adiamento por duas sessões do julgamento deste processo, para que a mesma possa também proferir defesa,
com vistas a integrar aos autos e possível encaminhamento à área técnica, posterior. Nesse sentido, solicitando a juntada das notas taquigráﬁcas e dos documentos,
adio o processo para mais duas sessões. (ﬁnal)”. 3) O senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO solicitou vista do processo TC-10826/2015, que trata de Inspeção determinada pela decisão TC-6078/2015, após o
senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES relatar o processo. Em seguida, senhor procurador LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA faz um alerta sobre contratação de servidores temporários, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – Senhor presidente,
solicito vista. O SR. PROCURADOR LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA - Pela ordem! Vou respeitar a vista,
só para esclarecer uma situação em relação aos DTs, ao
que o Estado vem fazendo e os municípios também. Ontem, alertei que houve uma decisão do STF em relação a
essas contratações, que sejam recolhidos os fundos de
garantia por tempo de serviço. E está falando que a prescrição é de 30 anos. O Estado vem fazendo essas contratações há muito tempo. Os municípios, espelhando-se no
Estado, também estão fazendo esse tipo de contratação.
O passivo que está sendo criado em relação a esse litígio
ainda não está mensurado para o Estado. Só quero alertar o Tribunal de Contas para novas decisões e para as
soluções que serão dadas no futuro. E essas decisões que
vem sendo dadas no TJ foram cassadas. E o impacto ﬁnanceiro dentro da administração pública será signiﬁcativo. Então, só alerto o Tribunal para pensar um pouco
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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melhor daqui para frente em relação aos DTs. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Agradeço pela participação do sr. Luis Henrique em
relação a esse alerta importante. O processo está com
vista. (ﬁnal)”. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES
NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER leu o Acórdão TC-555/2018, proferido
no processo TC-4852/2011. O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES procedeu à leitura dos
Acórdãos TC-670/2018, proferido no processo TC4957/2016; TC-671/2018, proferido no processo TC6907/2016; TC-709/2018, proferido no processo TC2347/2002; TC-763/2018, proferido no processo TC5455/2006; e TC-764/2018, proferido no processo TC6946/2014. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 61 processos constantes da pauta, ﬂs. 13 a 22, parte integrante
da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, agradecendo à proteção de Deus, declarou encerrada a sessão
às 11 horas e 45 minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro
substituto e senhor procurador para a próxima sessão
ordinária, a ser realizada no dia 29 de agosto de 2018,
quarta-feira, às 10 horas. E, para constar, eu, MICHELA
MORALE, secretária-adjunta das sessões em substituição, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada, vai
por mim assinada, bem como pelo senhor presidente,
demais conselheiros e senhor procurador.
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 01631/2014-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: 5A SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Responsável: CAROLINA DUARTE RODRIGUES, PAULO
LEMOS BARBOSA

TOS LTDA - EPP, JOSE DE BARROS NETO, MARTA LUZIA
BENFICA, SAUVA SERVICOS FLORESTAIS LTDA - ME, SONIA MARIA GRASSI, VALTER EVARISTO PEREIRA - ME
Deliberações: Acórdão. Extinguir sem julgamento do mérito. Acolher razões de justiﬁcativas de José, Valter, Saúva Ltda.,e Exata Eventos. Arquivar.

Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Não acolher a preliminar de
apontamento. Acolher a preliminar de não decretação
de revelia. Excluir a sra. Carolina do rol de responsáveis.
Improcedência. Determinações. Arquivar.
Processo: 07568/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Processo: 04911/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 03440/2015-6, 03288/2015-1
Responsável: LILIANA MARIA REZENDE BULLUS [GYOVANA REZENDE SPADAROTT BULLUS (OAB: 25846-ES),
MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES)]

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta

Responsável: ANTONIO WILSON FIOROT [JOSÉ MARIA
RAMOS GAGNO], DIEGO RUFINO TORRES DE AZEVEDO
GRIFFO, GILDENE PEREIRA DOS SANTOS [ALEXANDRE
ZAMPROGNO (OAB: 7364-ES), ALINE DUTRA DE FARIA
(OAB: 12031-ES)], TIAGO DA SILVA NASCIMENTO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Deliberações: Adiado

Responsável: PEDRO COSTA FILHO

Processo: 02539/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Interessado: ELIAS DAL COL
Adiamento: 1ª Sessão

Processo: 01701/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Responsável: CENIRA ANTONIA DA SILVA, EXATA EVENwww.tce.es.gov.br

Deliberações: Parecer Prévio. Emitir Parecer Prévio de
aprovação com ressalva. Recomendação. Determinação.
Arquivar.
Processo: 05156/2017-9
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim

Exercício: 2011

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Apensos: 06830/2012-4

Deliberações: Parecer Prévio. Emitir Parecer Prévio pela
rejeição das contas. Determinação. Arquivar.

Representante: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA [JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)]

Processo: 01664/2018-8

Responsável: DELCINEIA MOREIRA RODRIGUES, RONEY
COSTA DE SOUZA

Responsável: ALAIRA HAMER [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR, LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA
(OAB: 16240-ES), MARCELO SEMPRINI FERREIRA], EITEL
GUMS, LINDOLFO TUROW [LUIZ AUGUSTO MILL (OAB:
4712-ES)], MARIA HENKE [CARLOS CEZAR LIBERATORE
JUNIOR, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA], NELSON MIERTSCHINK [CARLOS CEZAR
LIBERATORE JUNIOR, CHRISTIAN LUIZ T. DE REZENDE LUGON, LUIZ ALFREDO SOUZA E MELLO, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA]

Exercício: 2016
Responsável: JANDER NUNES VIDAL, ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E
EDITORA LTDA - EPP [ANDRE DE SOUZA MELO, ARIANA
GIZIELLE DA SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA (OAB: 268879-SP), ELIZANDRO DE CARVALHO (OAB: 194835-SP), FRANCIELLY GONCALVES PORTO, JOSE MARCOS GUIGUER JARDIM, MARCELO ANTONIO DE MORAES, MARCOS ANTONIO ENGLER JUNIOR,
MARCOS ROBERTO MIORIM JORGE, PATRICIA DE SOUZA ENGLER, PRISCILA MACHADO PORTO PINTO (OAB:
348661-SP), RONALDO CARLOS PAVAO (OAB: 213986SP), RUI GOMES DE ABREU, SANDER PINTO LOUREIRO]
Responsável: JOAO BATISTA REGATTIERI, MARCOS DE
JESUS OLIVEIRA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Rejeitar preliminar de
ilegitimidade passiva. Procedência. Afastar responsabilidade de João. Rejeitar alegação de defesa. Multa de R$
3.000,00. Arquivar.
Processo: 04882/2018-7

Deliberações: Acórdão. Considerar procedente a representação. Extinguir processo com julgamento de mérito. Arquivar.
Total: 8 processos
CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 03486/2009-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinheiros

Interessado: CAMARA SANTA MARIA JETIBA

Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Decisão. Anular certidão de trânsito em
julgado. Ao MPEC para prosseguimento do feito.
Processo: 00468/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Exercício: 2008

Representante: PREFEITURA ITAGUACU

Interessado: CAMARA PINHEIROS

Responsável: ROMARIO CELSO BAZILIO DE SOUZA

Responsável: ANTONIO ELPIDIO DE SOUZA GAGNO

Deliberações: Adiado

Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 02106/2012-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de
Jetibá
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual
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Processo: 10826/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção
Responsável: FERNANDA MOTA GONCALLO [DANIEL
LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), JATerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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MILLY PACHECO MOREIRA FAVATO (OAB: 26122-ES),
MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES
VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], LEONARDO DEPTULSKI [CAROLINE ZAMBON MORAES (OAB: 6296E-ES), DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB:
11587-ES)]

Exercício: 2016

Adiamento: 1ª Sessão

Responsável: ANTONIO LIDINEY GOBBI, JOAO CARLOS
LORENZONI

Deliberações: Acórdão. Improcedente. Arquivar.

Adiamento: 2ª Sessão

Deliberações: Decisão. Deferir dilação de prazo: 90 dias.
Notiﬁcação.

Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Coelho do Carmo.
Processo: 07453/2016-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Educação de
São Mateus
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: JOSE ROBERTO GONCALVES DE ABREU

Total: 9 processos

Adiamento: 3ª Sessão

CONSELHEIRO

Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 09107/2017-2

RODRIGO COELHO DO CARMO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Interessado: RICARDO RIOS DO SACRAMENTO
Responsável: THIAGO PECANHA LOPES
Adiamento: 1ª Sessão

Processo: 01681/2018-1

Processo: 08257/2014-7
Unidade gestora: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Vales e do Café
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: CIM DOS VALES E DO CAFE
Responsável: FLAVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE, LIONDA LIMA MARELLI

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina

Adiamento: 1ª Sessão

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada

Deliberações: Adiado

Interessado: SERGIO MENEGUELLI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02506/2018-4

Processo: 09925/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Representante: Membros do Ministério Público de Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Representante: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO
DE BENEFICIOS EIRELI [JOAO LUIS DE CASTRO (OAB:
248871-SP)]

Responsável: ALENCAR MARIM, JOANA D ARC ALVES
VILELA, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Responsável: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Determinação. Quitação. Arquivar.
Processo: 03650/2017-1
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sentação. Determinação. Arquivar.
Processo: 01435/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
Apensos: 01065/2018-6, 05585/2015-1
Interessado: AGMAIR ARAUJO NASCIMENTO, NEUZENITA GOMES SILVA
Recorrente: LUCIANO VIEIRA, Ministério Público de
Contas
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Processo: 05183/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos
do Norte
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: JOSE GERALDO GUIDONI
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação. Recomendação. Determinação. Arquivar.
Processo: 09159/2017-1

Processo: 02569/2017-1

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Marilândia, Prefeitura Municipal de Marilândia

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Representante: WAGNER LEITE NASCIMENTO

Exercício: 2016

Responsável: ELYZANGELA SOARES COMERIO, GEDER
CAMATA, PAULO ROBERTO BONJIOVANNI BONA, WAGNER CAMATA

Responsável: MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB:
12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB:
8695-ES)], THIAGO FIORIO LONGUI

Deliberações: Adiado
Processo: 00784/2018-6

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: FRANCISCO PEREIRA BRANDAO
Deliberações: Decisão. indeferir cautelar - converter rito
ordinário - notiﬁcar 10 dias - dar ciência
Processo: 03330/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Outras autoridades (MAYARA ASSIS DA
MOTA - CONTROLADORA MUNICIPAL)
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Determinação 90 dias.
Arquivar.
Processo: 03849/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itarana

Denunciante: Identidade preservada

Representante: ANATILDE APARECIDA DA SILVA NAERTIER, Cidadão - CPF não informado (ALDAIR DOS SANTOS
MINEIRO), JOSE PEDRO DA SILVA, MARCOS JOSE MARCON DA SILVA, ROMILDO BARROSO ALVES

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Adiamento: 1ª Sessão

Adiamento: 1ª Sessão

Exercício: 2016

Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.

Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Encaminhar ao
TCU. Arquivar.

Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo: 05149/2017-9

Responsável: ADEMAR SCHNEIDER
Deliberações: Parecer Prévio. Emitir Parecer Prévio pela
aprovação com ressalva. Determinações. Arquivar.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Processo: 02779/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
www.tce.es.gov.br
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Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Deputado estadual (ES, ENIVALDO DOS
ANJOS)
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Indeferir cautelar - converte em
rito ordinário - notiﬁcar 10 dias - dar ciência
Total: 12 processos
CONSELHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 03213/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Fundão
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: SILVERIO GUZZO
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Processo: 03757/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Ibiraçu
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: SUELLEN CONTE MARTINS

Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)

Deliberações: Acórdão. Arquivar.

Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.

Processo: 08953/2017-2

Processo: 04988/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos de Barra de São Francisco-Es

Unidade gestora: Hospital Doutor Dório Silva
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: SIGRID STUHR, SONIA MARIA DALMOLIM
DE SOUZA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar. Por
maioria, nos termos do voto vogal do cons. Domingos.
Vencido o relator que votou por julgar regular com ressalva.
Processo: 06062/2017-3
Unidade gestora: Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: MARCIA CRAVO MACHADO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 07610/2017-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos de Barra de São Francisco-Es
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2º bimestre de 2017
Interessado: ADILSON ALMEIDA MARTINS
Responsável: ROBERTO RIBEIRO MARTINS
www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 3º bimestre de 2017
Interessado: ADILSON ALMEIDA MARTINS
Responsável: ROBERTO RIBEIRO MARTINS
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Processo: 00688/2014-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DICIANI MIRANDA FERREIRA
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver a origem.
Processo: 09738/2015-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLENE GOBBI BUBACK SALGADO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 11511/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SANDRA TEREZINHA BIANCHI
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 12224/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: JOAO DAMIAO RIBEIRO
Deliberações: Decisão. Registro.

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Interessado: JURACY DAS GRACAS LUCAS DOS SANTOS

Apensos: 02081/2006-3

Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolução a origem.

Interessado: LAURA CAMPOS DE JESUS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08770/2016-2

Processo: 09132/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MARCOS PAULO PAGOTO ALVES

Interessado: RITA DE CASSIA PENNA ROCHA PEREIRA

Deliberações: Decisão. Registro

Processo: 08400/2016-9

Deliberações: Decisão. Registro. Recomendação.
Processo: 08418/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08713/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: INES MARIA VICENTINI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08722/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Processo: 08896/2016-1

Interessado: PAULO CARVALHO

Processo: 09152/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: SILVIA GOMES MARQUES
Deliberações: Decisão. Registro. Recomendação.
Processo: 09117/2016-8

Interessado: DARCI VENANCIO DA SILVA

Processo: 09382/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ELISABETH RODRIGUES MOTTA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09130/2016-3

Interessado: MARIA DA PENHA SARTORIO

Processo: 09427/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 09718/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari - Es
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROSALVA ANDRADE BERTOCCHI MOREIRA
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver a origem.
Processo: 09739/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA LUCIA PEREIRA FARDIN
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09761/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA LAUDINA BUBACH CARVALHO
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 09806/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALICE CATARINA BALLIANA DA MOTA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09808/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: DURVAL CARVALHO CALMON

Interessado: ANTONIO ELIAS SOUZA DA SILVA [AMANDA
LOYOLA GOULART (OAB: 24474-ES)]

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09828/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: CARLOS BARTHOLOMEU GONCALVES
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 09856/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MERCEDES DO CARMO GABURRO
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 32 processos

Processo: 09831/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Total geral: 61 processos

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: LAURA TRAVIA TERRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09840/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ODILAMAR SILVA CARDOSO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09853/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
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SESSÃO: 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
CÂMARA - 29/8/2018
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois
mil e dezoito, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor
presidente da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, invocando a proteção de Deus,
declarou aberta a 29ª Sessão Ordinária do colegiado do
corrente exercício. Integrando a Câmara estiveram presentes o excelentíssimo senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER e o excelentíssimo senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO. Presentes, ainda,
o excelentíssimo senhor conselheiro substituto JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI, o Ministério Público junto a este
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Tribunal, na pessoa do senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral; e LUCIRLENE SANTOS RIBAS,
secretária-adjunta das sessões. O senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, submeteu à Câmara, para discussão e votação, nos termos dos
artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal, a ata da 28ª Sessão
Ordinária de 2018 do colegiado, antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta das sessões em substituição, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros,
conselheiro substituto e procurador; sendo aprovada à
unanimidade. – OCORRÊNCIAS – 1) Após a fase de devolução dos processos com pedido de vista, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral
solicitada, passando à leitura do relatório do processo
TC-10489/2016, que trata de Representação em face da
Prefeitura Municipal de São Mateus, concedendo, em
seguida, a palavra ao Dr. Raphael Souza de Almeida, representando a empresa Viação São Gabriel Ltda, e, em
seguida, ao Dr. Rafael Carlos da Vitória, representando o
Sr. José Carlos Martins Coelho, que proferiram sustentações orais. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência
solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas das sustentações orais realizadas, bem como de documentos trazidos
pelos defendentes, retirando o processo de pauta, tudo
conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR.
RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA – Primeiramente, cumprimento todos os presentes, o presidente, demais conselheiros, membro do Ministério Público, serventuários e
advogados. Conforme o relator já especiﬁcou, trata-se
de caso o qual sinaliza supostas irregularidades no pro-

cedimento licitatório, Concorrência 02/2016, do município de São Mateus, que regulou a concessão de serviço
de transporte coletivo municipal daquele município. Esse
procedimento iniciou-se com uma denúncia, que foi recebida como representação por este Tribunal, proposta pelo senhor Dilton de Oliveira. Ele mesmo propôs um mandado de segurança de idêntico conteúdo na Justiça Estadual de São Mateus. Esse mandado de segurança foi sentenciado; dessa sentença houve apelação, a qual foi concedido efeito suspensivo. E, posteriormente ao recebimento dessa apelação, o senhor Dilton protocolou um
pedido de desistência. O conteúdo, repito, dos dois processos é exatamente idêntico, porém, um é analisado na
Justiça Estadual e o outro por este Tribunal. Diante do pedido de desistência do senhor Dilton, o relator da apelação, que estava no Tribunal de Justiça, não teve opção,
em que pese a “Viação São Gabriel” não ter concordado
com o pedido de desistência, porque queria a análise do
mérito naquele processo. Mas, diante da jurisprudência
já consolidada do Supremo Tribunal Federal, o relator
não teve outra opção senão anuir com o pedido de desistência. Então, não houve análise do mérito naquele processo. Resta, então, a presente reclamação. Pois bem!
São relatadas diversas supostas irregularidades neste
processo. A maioria das quais não tem qualquer fundamento, basta simples leitura do edital, simples leitura
dos anexos do edital para perceber que a maioria dos
pontos que são relatados como supostas irregularidades
não têm, sequer, base. Então, a própria instrução técnica
inicial e também a conclusiva já afunilaram a matéria da
questão para apenas dois pontos e, considerando o tempo que tenho aqui, bem como não querendo ocupar a
paciência de vossas excelências, vou focar minha sustenwww.tce.es.gov.br

tação oral apenas nesses dois pontos, que merecem uma
análise mais detida. Um desses pontos é a suposta quebra do caráter competitivo da licitação, suposta não observância ao caráter competitivo da licitação em decorrência da exigência de comprovante de experiência anterior no serviço de bilhetagem eletrônica, integração de linhas e biometria facial para habilitação no processo,
qualiﬁcação técnica da empresa. Alega-se que essa exigência tenha ferido o caráter competitivo da licitação, e
a instrução técnica conclusiva veio por entender que esse
serviço, bilhetagem eletrônica, etc., são serviços acessórios ao serviço de transporte - em tese seria o serviço
principal da licitação em comento. E, por isso, não poderiam ser exigidos como qualiﬁcação técnica para ﬁns de
habilitação. O que deve ser observado, excelências, é que
esses serviços, na verdade, não são meramente acessórios. Esses são serviços que demandam uma capacidade
técnica maior da prestadora de serviços. O serviço de
transporte, puro e simples, sem essas tecnologias, pode
ser prestado, até mesmo, pela van escolar, até mesmo
por qualquer empresa que detém simplesmente um motorista e um cobrador. Não são aqui serviços meramente
acessórios! Trata-se de um todo, o qual esses serviços
mais tecnológicos compõem a parte realmente complexa
do serviço. No município de São Mateus todos esses serviços já haviam sido prestados. A “Viação São Gabriel”
era permissionária do serviço público do Município já há
décadas. E, a partir do ano de 2004, começaram a ser feitos decretos, como iniciou-se um plano de modernização
do transporte público do município de São Mateus. E por
meio desses decretos foram sendo exigidos da empresa a
prestação da bilhetagem eletrônica. Posteriormente,
com o implemento da bilhetagem eletrônica e o sucesso
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e a gerência bem feita, na bilhetagem eletrônica, foi exigida a integração de linhas e, posteriormente, foi exigida
a biometria facial. Quando esses serviços começaram a
ser exigidos da “Viação São Gabriel”, a empresa já contava com mais de 50 anos de experiência e já tinha mais de
300 funcionários. E, ainda assim, com o porte considerável, com a experiência considerável de mercado, foram
necessários mais de dez anos para a empresa conseguir
prestar, de forma satisfatória, esse serviço. Ou seja, só
daí já percebe que se trata de serviço altamente complexo. Não se poderia presumir que uma empresa, sem
qualquer experiência nesse serviço, que tivesse experiência somente no transporte puro e simples - diga-se aqui,
talvez do século XX - iria conseguir assumir o contrato. E,
de um dia para o outro, conseguir prestar esse serviço de
forma satisfatória, repito, a qual a população já vinha recebendo. Ou seja, se o gestor público não tivesse tomado
o cuidado de exigir a competência nesse serviço, exigir a
experiência prévia nesse serviço, estaria ele assumindo
risco de um retrocesso social. Porque a população já vinha recebendo e poderia não vir a receber da mesma forma os serviços. Ou pior, ele poderia assumir o risco de um
inadimplemento contratual, porque a empresa que assumisse sem experiência poderia não conseguir prestar o
serviço. Ou seja, a exigência de qualiﬁcação técnica para
habilitação, nesse sentido, trata-se de segurança jurídica; é uma segurança do contrato. E está em perfeita consonância com o que se era exigido na situação. Irei juntar
documentos imediatamente após a sessão. Dentre eles o
edital de concorrência pública do mesmo serviço que
houve em Linhares. Em Linhares, não havia a prestação,
ainda, quando foi feita a concorrência pública, isso foi no
ano de 2016, não havia a prestação de serviço de biome-

tria facial. Mas já havia a prestação do serviço de bilhetagem eletrônica com integração de linhas. E esse serviço também foi incluído a ﬁm de qualiﬁcação técnica. Inclusive, aquela licitação era a licitação de melhor técnica
e preço. Foi dado nota para quem havia prestado maior
quantidade de bilhetagem eletrônica; quem apresentasse mais experiência nesse quesito, ganhava uma nota
maior. Percebe-se, pois, que se trata de um ponto fundamental que deve ser observado no presente caso. Além
disso, juntarei também uma proposta econômica que foi
enviada pela empresa que presta o serviço de biometria
facial. A empresa se chama “Vision”. E lá nessa proposta
econômica, trata-se de um PDF, material de venda da
empresa, e elenca quais municípios que já atuam com
esse serviço de biometria facial. Nessa lista, percebe-se
dezenas de municípios em todo o Brasil, dentre os quais
alguns deles possuem mais de uma prestadora de serviço. O município de Vitória conta com esse serviço de bilhetagem eletrônica, já contava no ano de 2016, quando
foi feita essa licitação, assim como o município de Linhares já contava, porque isso foi imposto ao vencedor da licitação de Linhares, com o serviço de bilhetagem eletrônica. Percebe-se diversas empresas que já prestavam
serviços, ou seja, não se limitou à competitividade da licitação. Existiam dezenas de empresas no país que poderiam ter concorrido. Dessa forma, data máxima vênia, a
conclusão da instrução técnica conclusiva... este Plenário, a melhor decisão deverá ser no sentido de que não
houve qualquer falha na licitação, na requisição dessa
experiência para ﬁns de qualiﬁcação técnica no processo
licitatório. O segundo ponto a ser discutido aqui trata-se
de exigência do edital de apresentação da certidão negativa de falência e recuperação judicial para ﬁns de qualiwww.tce.es.gov.br

ﬁcação econômica. Nesse ponto, a instrução técnica conclusiva também opinou pela existência de irregularidade,
porque não poderia o edital vedar a participação de empresa em recuperação judicial. E esse é o entendimento
deste Tribunal. Aqui também peço vênia para discordar
da equipe técnica. Porque este Tribunal, em parecer consulta que foi emitido em 2015, poucos meses antes da licitação aqui em comento, entendeu que: “Caso a administração pública exija a certidão negativa de recuperação judicial, esta deverá ser apresentada pelos licitantes”. E em outras palavras, no resultado desse parecer a
essa consulta, ﬁcou entendido o que não poderia era a
vedação expressa à participação dessas empresas. O administrador poderia, de forma fundamentada, não requerer a certidão. E para participação das empresas que
estivessem em recuperação judicial deve ser exigido uma
certidão do juízo falimentar permitindo a empresa participar, certiﬁcando a capacidade econômica da empresa.
Ou seja, a regra, até pela lei da licitação e pela lei também falimentar, é que seja exigida a licitação. A exceção
a essa regra que pode ser feita de forma fundamentada
e, ainda assim, com a exigência de uma certidão do juízo
falimentar é a não exigência dessa licitação. A instrução
técnica conclusiva interpreta o edital, dois pontos do edital, dizendo que numa cláusula, num item, é feita essa
exigência de apresentação da certidão para ﬁns de qualiﬁcação técnica econômica. E numa outra é previsto a
não apresentação dos documentos. E aí todos os documentos previstos acima causam a inabilitação do participante. Essa exigência é lógica, trata-se da mera lógica do
procedimento licitatório. Você elenca documentos que
são necessários. A não apresentação de qualquer desses
documentos é óbvio que acarreta na desqualiﬁcação da
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empresa. Não podemos esquecer, vossas excelências sabem muito bem que as sanções administrativas têm caráter de sanção penal. E a elas devem ser aplicados os
princípios do processo penal. Dentre os quais, nesse
meio, entende-se que a interpretação da lei deve ser feita de forma restritiva para não prejudicar o réu. Além de
que não se pode utilizar presunção contra o réu. A presunção deve ser sempre a favor do réu. No caso aqui, a
instrução técnica conclusiva ampliou a interpretação
dessa cláusula do edital dizendo que, diante daquela previsão de inabilitação por conta da não apresentação dos
documentos, então houve uma expressa vedação. Não
existe nenhuma cláusula do edital que veda expressamente a participação dessas empresas! O que se faz é a
exigência da apresentação dessa certidão. Certamente,
se houvesse alguma empresa. Porque não houve nenhuma empresa que foi inabilitada, não houve nenhuma
empresa que se apresentou no processo licitatório não
tendo essa certidão. Mas, se houvesse, certamente, o
gestor iria exigir a certidão do juízo falimentar. Se houvesse apresentado, acredito que seria o caso de a empresa ser permitida a participar. Muito importante ter em
mente que não houve nenhum participante e não se tem,
sequer, notícia de algum participante que tenha deixado
de participar por não ter essa certidão. E a instrução técnica conclusiva fala justamente isso, “que talvez eventual
participante pode não ter participado porque não tinha
certidão”. Aí, volto à questão do princípio da presunção,
que não pode ser utilizada contra o réu. Não há notícia
de nenhum participante, não tem informação nenhuma
sólida nesse sentido. Isso não pode ser utilizado para presumir uma irregularidade, nesse caso. Por esses motivos,
concluo aqui minha sustentação, requerendo a juntada

dos documentos que já me referi e requerendo que vossas excelências julguem inteiramente improcedente a reclamação, concluindo pela não existência das irregularidades apontadas ou, de forma subsidiária, caso assim
não entendam, que, ao menos, pugnem por uma sanção
mais branda. Limitando-se, talvez, à aplicação de multa,
como concluiu a própria instrução técnica conclusiva do
processo. Muito obrigado! (ﬁnal) O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Agradeço pela participação do Dr. Raphael de Souza Almeida.
Autorizo a juntada das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos. Vamos ouvir o Dr. Rafael Carlos da Vitória Azevedo, defendente do sr. José Carlos Martins Coelho. O SR. RAFAEL CARLOS DA VITÓRIA AZEVEDO – Senhor presidente, senhores conselheiros, representante
do Ministério Público, caros colegas, bom dia! Aqui, assisto o sr. José Carlos Martins Coelho, que na ocasião da
realização desse procedimento licitatório ocupava a Secretaria de Transporte do Município de São Mateus, cuja
atuação nesses autos, segundo o que conclui a instrução
técnica conclusiva, se restringe ao termo de referência,
homologação da licitação e assinatura do contrato. Especiﬁcamente com relação a esse edital 02, e encampando as teses defendidas pelo colega que me antecedeu,
veriﬁca-se que dos sete pontos que vieram a ser discutidos nessa representação, de plano, como foi dito, a instrução técnica inicial já deixou cinco para trás. Permanecendo, portanto, na instrução técnica conclusiva supostas irregularidades relacionadas à exigência de comprovação de desempenho anterior do serviço de bilhetagem
eletrônica, como requisito de qualiﬁcação técnica operacional e exigência de cláusula restritiva vedando a participação de empresa em recuperação judicial. Na realidawww.tce.es.gov.br

de, no que se refere a essa questão da exigência de comprovação de desempenho anterior, como foi muito bem
dito aqui, não se tratava de serviço meramente acessório
e sim de complemento efetivo ao próprio serviço. E o que
fez o Município entender que seria eminentemente necessária a comprovação de quem quisesse se habilitar ao
procedimento licitatório, para eventualmente ser sagrado vencedor, comprovar essa experiência anterior. Porque senão, efetivamente, o gestor, na qualidade de promovente daquele procedimento licitatório e tendo como
necessário proteger o erário e toda a circunstância envolvendo o próprio município, ﬁcaria à mercê de eventual empresa que não tivesse essa qualiﬁcação, que seria
exigida para tanto. Na própria instrução técnica conclusiva, de forma tangente, ainda que se admitisse isso que
está aqui escrito, essa exigência, na verdade, o ponto que
se foca é a falta de eventual justiﬁcativa para inclusão
dessa exigência de qualiﬁcação técnica. Ora, existem
dois decretos do município de São Mateus que estabelecem que o transporte público de passageiro tenha, por
necessidade, utilizar o sistema integrado de bilhetagem.
Na verdade, determinou a implantação de reconhecimento facial por tecnologia biométrica. São os Decretos
4763/2009 e 7555/2014. O que signiﬁca dizer, portanto,
que a justiﬁcativa advém, além daquela que já está prevista no próprio procedimento licitatório, nos próprios
autos do processo administrativo, em decorrência da regulamentação administrativa - que não se pode negar
qualquer tipo de desconhecimento a respeito. Passando
para o segundo ponto, que vejo que o assunto já está superado, em nossa opinião, por conta da explanação anterior. Com relação à exigência de certidão negativa de
falência e recuperação judicial, exatamente o que foi dito
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e que encampamos. Quer dizer, exige-se como licitação
de uma natureza tão complexa, porque é um serviço de
concessão de transporte público de passageiros. Que
eventualmente aquele que tem necessidade, aquele
que esteja em situação de recuperação judicial, nesse
caso, que apresente uma certidão que comprove, efetivamente, a capacidade ﬁnanceira dessa empresa participar. Não se foi feito uma restrição efetiva da participação. Muito pelo contrário! Então, é uma situação que já
é prevista por entendimento jurisprudencial em termos
do Poder Judiciário, e até mesmo por conta dos Tribunais de Contas em termos de Brasil, uma jurisprudência
sedimentada nesse sentido. E a questão toda, abarcando as duas situações é que não se demonstra efetivamente qual seria o efetivo dano que advém das supostas irregularidades apontadas pela instrução técnica
conclusiva. No sistema jurídico brasileiro tem jurisprudência sedimentada e bastante ﬁrme nesse sentido de
que a mera suposição acerca do suposto dano à administração pública não pode ser objeto de condenação
daquele que, efetivamente, estava à frente de determinado cargo, tentando fazer aquilo que era melhor e imbuído de toda boa-fé possível. Então, o que acontece?
Diante do que foi explanado aqui, o que se requer, na
verdade, é a rejeição das supostas irregularidades. E,
ainda, se for o caso do reconhecimento de qualquer
uma delas, que é o afastamento da multa, porque, efetivamente assim, houve boa-fé por parte de todos os envolvidos no processo. Há que se exigir o que foi feito
aqui com base especiﬁcamente no que está nos autos
nos regulamentos, com toda legislação vigente naquela
ocasião. Era o que tinha. Muito obrigado! (ﬁnal) SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Agradeço pela partici-

pação do Dr. Rafael Carlos da Vitória Azevedo. Autorizo
a juntada das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos. E retiro o processo de pauta. (ﬁnal)”. 2) O senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO manteve o adiamento do processo TC-2569/2017, que trata
de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal
de Rio Novo do Sul, exercício de 2016, atendendo ao
pedido da senhora Maria Albertina Menegardo, até a
próxima sessão, a ﬁm de possibilitar a apresentação de
sustentação oral da responsável. 3) Após devolução de
vistas do processo TC-3213/2015, que trata de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Fundão, exercício de 2014,
o senhor procurador especial de contas LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA se manifestou contrariamente à
reabertura da instrução processual, tendo o senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER mantido
seu voto-vista no sentido de contemplar a análise da
responsabilidade de todos os agentes que tenham concorrido para o atos considerados irregulares. Em seguida, o relator, conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI acolheu a manifestação ministerial de formação de autos apartados para possível responsabilização
de responsáveis e ordenadores de despesa que não são
parte deste processo de Prestação de Contas Anual. Ao
ﬁnal da discussão, o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES pediu vista dos autos, conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. PROCURADOR LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA - Pedi vista
dos autos em função da divergência entre o voto do relator e o voto-vista. Em suma, o que está se discutindo é
se há necessidade de chamamento de outros gestores
ao presente processo. Em nossa avaliação, a conduta do
www.tce.es.gov.br

gestor que está sendo responsabilizado aqui está descrita, o fato está tipiﬁcado. Não há necessidade de chamamento de outros gestores para análise da conduta de
quem está sendo chamado ao processo. Se for o caso,
então, deveríamos julgar o atual gestor; e, em autos
apartados fazer o chamamento de outros agentes ao
processo. Senão o processo ﬁca eternizado dentro do
Tribunal de Contas, vai para a área técnica, volta. E traz
uma ineﬁciência, um sentido de impunidade e falta de
efetividade do processo. Então, nesse sentido, pugnamos para que o processo seja julgado da forma que está
posto. Que seja analisada a conduta do gestor. Se a responsabilidade for do contador, então que seja analisado
em autos apartados; se for do prefeito, que seja analisado em outros autos, e não neste processo. O que vale
para o Processo TC-3757/2015 também, que é a mesma
situação. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER - Nestes autos aí, na realidade, eu que pedi
vista, processo de relatoria do conselheiro Lovatti, que
já proferiu voto. Então, é o conselheiro Lovatti que é, no
caso, votante neste processo. Entendo que tem irregularidades aí imputadas ao presidente do instituto que podem ser da responsabilidade do prefeito. Por isso que
mantenho a minha posição, no sentido de reabrir a instrução processual. O SR. PROCURADOR LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA - Pela ordem! Nesse ponto, se a
responsabilidade for do prefeito, então não seria do
gestor. Então, essa responsabilidade deveria ser afastada. Assim, não há relação entre a conduta de um e a de
outro. Se a conduta deveria ser do prefeito, o gestor
atual não deveria ser responsabilizado por tal fato. O
SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Presidente, o parecer trazido pelo Ministério PúTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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blico de Contas procura fazer uma distinção entre a ﬁgura do responsável, enquanto ordenador de despesa
das outras irregularidades que foram apuradas nesses
autos. O que se tem? Pelo menos é o meu entendimento. Estamos a tratar da prestação de contas anual do
Instituto de Previdência dos Servidores do município de
Fundão e, também, em situação similar, no Processo TC3757/2015, do Instituto de Previdência de Ibiraçu. O Ministério Público defende que as informações ou as irregularidades já apuradas nesses autos já são suﬁcientes
para que eles sejam julgados e que seja, conforme o voto já prolatado, suscetível de aplicação numa sanção
pecuniária ao gestor. Paralelo a isso, coloca que no voto-vista, proferido pelo conselheiro Domingos, no Processo TC-3213/2015, ele faz referência de que algumas
daquelas irregularidades estariam também ou haveria
participação do prefeito municipal, na medida em que
ele seria responsável pelo encaminhamento dos projetos de lei ao legislativo, que poderia impor alterações
nas contribuições previdenciárias, que, por sua vez, reﬂetiria no cálculo atuarial. E também do presidente da
câmara e do contador. O Ministério Público, no parecer,
sugere que essas pessoas sejam segregadas e sejam
formados autos apartados em relação, especiﬁcamente, a essa ação. No voto-vista, trazido pelo conselheiro
Domingos, trata essa questão de forma que deveria retornar à área técnica em diligência para fazer uma nova
apuração incluindo essas pessoas. Ao meu ver, essa proposta do voto-vista, trazido pelo conselheiro Domingos,
contraria a própria natureza dessa espécie processual,
por quê? Se é uma prestação de contas do gestor do Instituto de Previdência, trazendo demais pessoas de outros poderes – incluindo o poder executivo e o legislati-

vo – estaríamos, talvez, deturpando a própria ﬁnalidade
da prestação de contas. Então, nesse sentido, acolho a
sugestão do Ministério Público da formação de autos
apartados em relação a essas pessoas, que não estariam como responsáveis e ordenadores de despesas,
neste processo. E que sejam apuradas as responsabilidades dessas pessoas em autos apartados. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Senhor
presidente, as contas seguintes, a área técnica já incluiu
mais pessoas. Então, mantenho a minha posição de que
seja devolvida à área técnica. E se a área técnica sentir
alguma diﬁculdade nisso, que pode, inclusive, propor
essa questão dos autos apartados aí. Mas, assim, nos
anos seguintes incluiu mais pessoas. Então, por isso que
estou mantendo a minha posição. Até para decidirmos
depois, aparecerão vários processos nesse sentido, de
responsabilidade dos gestores, no caso de Previdência.
Então, como aparecerão outros processos também é
importante que haja uma deﬁnição melhor. Então, por
isso que mantenho a minha posição de voltar à área
técnica. Podendo eles, inclusive, fazer novas proposições. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Solicito vista dos autos. (ﬁnal)”.
– LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES
– O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
leu o Parecer Prévio TC-33/2018, proferido no processo
TC-3370/2013, e os Acórdãos TC-765/2018, proferido
no processo TC-4956/2016, e TC-766/2018, proferido
no processo TC-4820/2009. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 48 processos constantes da pauta, ﬂs. 13 a
19, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, agradecendo à proteção de Deus, declawww.tce.es.gov.br

rou encerrada a sessão às 11 horas e 12 minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto e senhor procurador
para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia
cinco de setembro de 2018, quarta-feira, às 10 horas. E,
para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões, lavrei a presente ata, que, depois
de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros e senhor procurador.
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 01785/2011-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Apensos: 01062/2017-4, 02592/2011-1, 09293/2010-2
Responsável: CARLOS EURICO PEREIRA DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Deferir parcelamento da multa
no valor total de três mil reais em 16 parcelas.
Processo: 05135/2012-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel
da Palha
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Apensos: 05024/2013-3
Responsável: RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA
Deliberações: Decisão. Deferir parcelamento de multa
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em 3 parcelas.

CONSELHEIRO
Processo: 07568/2015-1

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário

Processo: 00468/2014-6

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: ANTONIO WILSON FIOROT [JOSÉ MARIA
RAMOS GAGNO], DIEGO RUFINO TORRES DE AZEVEDO
GRIFFO, GILDENE PEREIRA DOS SANTOS [ALEXANDRE
ZAMPROGNO (OAB: 7364-ES), ALINE DUTRA DE FARIA
(OAB: 12031-ES)], TIAGO DA SILVA NASCIMENTO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Excluir responsabilidade de
Thiago Nascimento. Procedência parcial. Manter parcialmente irregularidades. Multa individual. Determinação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 04911/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 03440/2015-6, 03288/2015-1
Responsável: LILIANA MARIA REZENDE BULLUS [GYOVANA REZENDE SPADAROTT BULLUS (OAB: 25846-ES),
MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES)]
Deliberações: Adiado
Total: 4 processos

Vista: Rodrigo Coelho do Carmo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Acolher parcialmente razões de justiﬁcativas. Multa R$ 3.000,00 p/ Leonardo Deptulski. Determinação 30 dias. Monitoramento. Arquivar.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: PREFEITURA ITAGUACU

Processo: 10489/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus

Responsável: ROMARIO CELSO BAZILIO DE SOUZA

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Adiamento: 1ª Sessão

Representante: DILTON OLIVEIRA PINHA

Deliberações: Processo retirado de pauta.

Responsável: CASTORINA PEREIRA BARBOSA DA ROCHA, JOSE CARLOS MARTINS COELHO [HENRIQUE IGNATOWSKI PERIM (OAB: 21474-ES), RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO (OAB: 20000-ES)], TATIANA APARECIDA
OTONI

Processo: 10826/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção
Responsável: FERNANDA MOTA GONCALLO [DANIEL
LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), JAMILLY PACHECO MOREIRA FAVATO (OAB: 26122-ES),
MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES
VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], LEONARDO DEPTULSKI [CAROLINE ZAMBON MORAES (OAB: 6296E-ES), DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB:
11587-ES)]
www.tce.es.gov.br

Terceiro interessado: VIACAO SAO GABRIEL LTDA [ALESSANDRO JORIO SALLES SOARES (OAB: 10235-ES), VLADIMIR SALLES SOARES]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 05686/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: ESTEVAO SILVA MACHADO, LUCIANO DE
PAIVA ALVES, VIVIANE DA ROCHA PECANHA [FLAVIO
COUTINHO SAMPAIO (OAB: 9133-ES), YAMATO AYUB ALVES (OAB: 10663-ES)]
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva
para Luciano de Paiva. Aprovação para Estevão Silva e ViTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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viane da Rocha. Determinação. Arquivar.
Processo: 05962/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Piúma
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: FRANCINI MARQUES DE CASTRO ZUQUI
[RICARDO RIOS DO SACRAMENTO (OAB: 19111-ES)], JOSE CARLOS MACHADO DE ARAUJO [RICARDO RIOS DO
SACRAMENTO (OAB: 19111-ES)]
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação.
Determinação. Arquivar.
Processo: 06022/2017-9
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Processo: 01867/2018-7

Processo: 02569/2017-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul

Classiﬁcação: Embargos de Declaração
Apensos: 06650/2017-7, 05023/2016-3, 01154/2015-6,
01153/2015-1

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Recorrente: ROBERTO FORTUNATO FIORIN

Responsável: MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
[CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695ES)], THIAGO FIORIO LONGUI

Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Caráter protelatório. Multa R$ 2.000,00. Arquivar.
Processo: 06004/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Cidadão - CPF não informado (Anônimo)
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Total: 9 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO Pro-

Responsável: AURINETI SCHMIDT MANTOVANELI, ROBERTO MORANDI
Deliberações: Acórdão. Extinguir processo para Roberto
Morandi. Afastar multa. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 01681/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
Interessado: SERGIO MENEGUELLI
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.

cesso: 08257/2014-7
Unidade gestora: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Vales e do Café
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: CIM DOS VALES E DO CAFE

Exercício: 2016

Deliberações: Adiado
Processo: 09159/2017-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Marilândia, Prefeitura Municipal de Marilândia
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: WAGNER LEITE NASCIMENTO
Responsável: ELYZANGELA SOARES COMERIO, GEDER
CAMATA, PAULO ROBERTO BONJIOVANNI BONA, WAGNER CAMATA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Procedência. Extinguir processo
com resolução do mérito. Determinação. Arquivar.
Total: 3 processos

Responsável: FLAVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE, LIONDA LIMA MARELLI

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

Adiamento: 2ª Sessão

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação.
Determinações. Arquivar.
www.tce.es.gov.br

Processo: 03213/2015-3
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Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Fundão
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08263/2016-9

Responsável: SILVERIO GUZZO

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins

Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Devolvido. Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.

Interessado: JOSEFA DALBO

Exercício: 2014

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 03757/2015-1

Processo: 08556/2016-7

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Ibiraçu

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Exercício: 2014

Interessado: MARIA BONING FREDERICO

Responsável: SUELLEN CONTE MARTINS

Deliberações: Decisão. Registro.

Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
Processo: 04472/2003-4

Processo: 08560/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Interessado: SEBASTIAO CARLOS ENDLICH

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: VALDEIR SANTOS LEITE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 12219/2015-1

Processo: 08563/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ELZA MARIA ALVES DE OLIVEIRA

Processo: 08569/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA MARIA JAHRING BULLERJAHN
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08575/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município
de Cachoeiro de Itapemirim
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANTONIO CAETANO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08854/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DEVANI MARIA RENZELMANN
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09087/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: MARCOS ANTONIO DE ANGELI POLA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09239/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Interessado: MARILDO PIMENTA DE CARVALHO
www.tce.es.gov.br
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do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: RICARDO SERGIO PORTO SIQUEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09256/2016-1

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09747/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Interessado: MARILDA SOARES DO ROSARIO

do Estado do Espírito Santo

Deliberações: Decisão. Registro.

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: JORGE NEVES DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09579/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VALMIR MEIRELES ATAIDE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09618/2016-6

Processo: 09781/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: JONAS SOARES PARANHOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09836/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz

Interessado: ANGELA REGINA CAMATA NOBRE

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ZEBINA LUCIA HENKE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09743/2016-7

Processo: 09877/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

dos Servidores do Município de Vitória

Interessado: REGINA MARTA SPERANDIO

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 09892/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MANOEL AFFONSO FILHO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09894/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ADHEMAR NUNES DA SILVA JUNIOR
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09910/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VALDECI JOSE VIRGINIO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09918/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JORGE FERNANDO BORTOLOTTI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09940/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Interessado: TANIA MARA DOS SANTOS DEMARIA
www.tce.es.gov.br
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do Estado do Espírito Santo

Interessado: ISSON FEU PEREIRA PINTO FILHO

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARIA DA PENHA MARIANO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09951/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: HEDILTON BEZERRA MARTINS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09954/2016-1

Processo: 10283/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA LUZIA SIMONASSI MOTTA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06145/2018-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Apensos: 00705/2003-3

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: FRANCISCO PEREIRA DOS REIS

Interessado: MARCIA DE FATIMA LOUZADA
Deliberações: Decisão. Registro.

Total: 32 processos

Processo: 09964/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CELIA REGINA CANAL
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09968/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Total geral: 48 processos
SESSÃO: 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
CÂMARA - 5/9/2018
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezoito, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 30ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício. Integrando a Câmara estiveram presenwww.tce.es.gov.br

tes o excelentíssimo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e o excelentíssimo senhor conselheiro
RODRIGO COELHO DO CARMO. Presentes, ainda, o excelentíssimo senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, o Ministério Público junto a este Tribunal, na
pessoa do senhor HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA,
procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral; e LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, submeteu à Câmara, para
discussão e votação, nos termos dos artigos 72, inciso II
e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal, a ata da 29ª Sessão Ordinária de 2018 do
colegiado, antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta das sessões em substituição, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, conselheiro substituto e procurador; sendo aprovada à unanimidade. – APRECIAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E URGENTES - Nos
termos do artigo 101, § 1º, do Regimento Interno deste
Tribunal, o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO
CARMO incluiu em pauta o processo TC-6236/2018, que
trata de Representação em face do Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em que sua excelência ratiﬁcou a decisão monocrática 1449/2018, que
deferiu a medida cautelar pleiteada, sendo acompanhado, à unanimidade, pelo colegiado. – OCORRÊNCIAS – 1)
Após a fase de devolução dos processos com pedido de
vista, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, passando a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que
procedeu à leitura do relatório do processo TC5680/2015, que trata de Tomada de Contas instaurada
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas
Empresas e do Empreendedorismo, concedendo, em seguida, a palavra ao senhor Pedro Gilson Rigo, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua
excelência solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas da
sustentação oral realizada, bem como de documentos
trazidos pelo defendente, retirando o processo de pauta,
e determinando o envio à área técnica para análise, conforme solicitado pelo Ministério Público Especial de Contas, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. PEDRO GILSON RIGO – Bom dia aos senhores
conselheiros Sérgio Borges, Domingos Taufner, Rodrigo
Coelho e João Luiz Cotta Lovatti, bem como ao procurador de contas e à secretária desta sessão! Primeiramente
agradecer ao Tribunal pela oportunidade de poder manifestar sobre estes autos. E, assim, inicio. Ressalto, primeiramente, o meu período de gestão na Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo – Aderes, órgão do governo do Estado do
Espírito Santo, que foi do dia 02/02/2011 a 13/07/2014,
fui exonerado nesta data; retomando os trabalhos na
Aderes no dia 07/10/2014 a 30/12/2014, conforme demonstram atos acostados aos presentes autos. Nesse período que deixei a administração do órgão, assumiu o sr.
Valdemar Fonseca dos Santos, inclusive como gestor
dentro do prazo que venceu os 60 dias para prestação de
contas ﬁnal desse convênio. Situação fática referente ao
Termo de Convênio 026, celebrado em 19/12/2012, devidamente registrado na Secont nº 010.102, entre a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas,
Aderes, e Associação Chão Vivo, publicado em
28/12/2012. O objeto do convênio é a “cooperação técnico-ﬁnanceira para o fortalecimento do processo de co-

mercialização da agricultura familiar e economia solidária do Estado do Espírito Santo”, um projeto intitulado
Recafes. O valor desse convênio, R$ 129.580,00. O prazo
de vigência desse convênio foi expirado em 30/06/2014,
tendo, à época, a Associação Chão Vivo, mais 60 dias para apresentar prestação de contas ﬁnal. Ressalta esclarecer que, durante o período de vigência do convênio, foi
devidamente cumprido o meu dever, enquanto gestor
público, de acompanhar o andamento da execução do
convênio com o auxílio dos ﬁscais nomeados. 1 – instrução de serviço, datada de 10/01/2013, portanto, treze
dias após a publicação do convênio, foi nomeada a servidora Tathiana Bersani Tristão, como ﬁscal do convênio,
folha 144 dos autos do processo/Aderes. 2 - elementos
constantes dos autos, registros de reuniões na sede da
convenente, visitas técnicas, envio de mensagens/notiﬁcações, relatórios, que comprovam o acompanhamento
da execução do objeto. Expirado o prazo para apresentação de contas ﬁnal, 30/08, sob a gestão do presidente
Valdemar Fonseca dos Santos, nesse período assumi o
cargo, foram adotadas as providências, a ﬁm de compelir a Associação Chão Vivo ao cumprimento, nos termos
da Portaria AGE/Sefaz nº 001-R/2006. Não consta dos
autos qualquer elemento concreto que aponte ato que
tenha decorrido de dolo ou má-fé, ao contrário disso, foram tomadas todas as medidas legais cabíveis para o regular cumprimento do convênio, conforme segue abaixo.
Notiﬁcação datada de 10 de julho de 2014 – portanto, 10
dias após vencer o prazo, diligência do convênio, alertando a convenente quanto ao término da vigência, informando na oportunidade o prazo para prestação de contas ﬁnal; notiﬁcação emitida em 28/10/2014, ﬂs. 326 e
330 dos autos do processo/Aderes nº 59884010. Não lowww.tce.es.gov.br

grado êxito, fora instaurada a tomada de contas especial, por meio da Portaria nº 005/2014, ﬂ. 344, assinada
por mim, em minha gestão. Assim, não assiste razão a
responsabilização imposta, considerando que foram
obedecidos os dispositivos da Portaria AGE/Sefaz nº 001R/2006, e não deu causa a qualquer irregularidade. Inclusive, conselheiros, somente ao ﬁnal desse relatório da
tomada de contas especial, nas conclusões, a comissão
sugeriu a citação do meu nome neste processo. Por outro
lado, observa-se dos autos do processo administrativo
que os bens adquiridos com o recurso do convênio para
estruturação da base operacional de apoio e fomento da
Recafes, projeto administrado pela Associação Chão Vivo, que foi inclusive objeto do convênio, foram devolvidos
à Aderes. Portanto, não fora provocado dano ao erário,
não ocorreu omissão do gestor. Foram adotadas todas as
providências determinadas no artigo 37 da Portaria
AGE/Sefaz nº 001-R/2006. Este respeitável Tribunal de
Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº
01862/2017-01, exarada pelo auditor de controle externo, João Henrique Rodrigues, aponta minha responsabilização por suposta irregularidade na execução do objeto
do convênio em questão, mediante o seguinte argumento: “Conduta: assinar os dois termos aditivos ao Convênio nº 026/2012, quando deveria ter negado a prorrogação de convênio com ausência de prestação de contas
parcial e indícios de irregularidade. Nexo: a assinatura
dos termos aditivos possibilitou a continuidade de convênio com ausência de comprovação da correta aplicação
dos recursos repassados. “Esse convênio, só foi possibilitada a assinatura de aditivo em concordância com a diretoria técnica da Aderes, na época como diretor o sr.
Odmar Péricles, a ﬁscal do convênio e toda a equipe”.
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Culpabilidade: era exigível conduta diversa, uma vez que
cabe ao gestor público zelar pela boa e regular aplicação
de recursos públicos e, em caso de indícios de irregularidades, tomar as providências legais cabíveis”. Concluiu
esse trecho o auditor. Mas argumenta ainda o auditor:
“Quanto ao sr. Pedro Gilson Rigo, entendemos que deve
ser mantida a sua responsabilização. Como diretor presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo – Aderes, tinha o Sr. Pedro Gilson Rigo o dever de acompanhar, com
o auxílio dos ﬁscais nomeados, o andamento da execução do Convênio 26/2012. Como já bem salientado nos
autos, não houve a prestação de contas ﬁnal do convênio, sendo que a prestação que foi apresentada às ﬂs.
215/305, do Processo Administrativo 59884010, que inclusive foi objeto de análise pelo senhor presidente Pedro
Gilson Rigo, observando a ocorrência de diversas inconsistências, que acabaram por culminar na tomada de
contas especial, objeto do presente processo”. Observa-se, então, que nessa parte conclusiva do auditor externo, ele admite ter aqui a presença de uma prestação de
contas parcial. Fato esse que pareceu negar aqui, na primeira parte. E mesmo esse convênio do formato que foi,
segundo a portaria que seguimos, da secretaria de estado da fazenda, não precisaria de uma tomada de contas
parcial. Não entendeu o formato dos repasses, mas mesmo assim a tivemos. No presente caso, nota-se que os
termos aditivos referiam-se, tão somente, a prorrogação
do prazo de vigência. Não houve nenhum adicionamento
de recurso ﬁnanceiro nesse aditivo. Sem acréscimo de
valores, portanto. Não estava prevista no convênio a
obrigação de prestação de contas parcial, com já falei,
vez que o repasse ocorreu em duas parcelas. Senhores

conselheiros, os aditivos citados durante todo o relato do
auditor externo foram temas de muitas discussões naquele órgão, na época. Pois, ﬁcamos diante de uma situação complexa quando gestores públicos que, como cedente de recursos a uma entidade da sociedade civil organizada - promotora de atividades voltadas ao apoio
técnico à agricultura familiar deste Estado - que, no decorrer da execução do convênio, sofreu com as tão conhecidas enchentes de ﬁnal de dezembro de 2013, onde
o Município de Colatina foi fortemente atingindo. E a sede desse projeto foi completamente inundada, perdendo
assim todo o material, inclusive computadores. Isso ocorreu no início de mês de dezembro de 2013. Portanto, o
convênio ﬁndava no dia 28 de dezembro de 2013. Tudo
foi registrado em boletins de ocorrência na Polícia Civil
do Município de Colatina, registrara a perda de toda a
documentação, todo o acervo, inclusive os computadores. Esse episódio fez com que nós, gestores públicos, a
pedido da própria entidade, em diversas discussões contrário do que aqui foi colocado pelo auditor externo acompanhamos por meio de ﬁscal e da nossa gerente de
cooperativismo todo esse processo desse convênio. Inclusive, ao ﬁndar, 28/12/2013, cumpriu o objeto previsto e
também todas as fases e as etapas desse processo. Então, o convênio atingiu o seu objetivo e a penalidade aqui
está sendo discutida por conta da falta de prestação de
contas ﬁnal desse convênio. É bom que podemos explicitar isso. E aí, não faltou por parte da gestão pública da
Aderes todo o esforço, inclusive de aditar esse convênio.
Haja vista que a entidade foi prejudicada ao encerramento do convênio e precisava de mais tempo para conclusão e ﬁnalização do convênio. E aí teve uma série de
diﬁculdades a prestação de contas ﬁnal, por mais que inwww.tce.es.gov.br

sistimos e cumprimos o nosso papel de fazer com que as
documentações pudessem chegar à Aderes da forma que
previa a própria portaria e a lei. Então, a prestação de
contas foi, por eles, justiﬁcada que não conseguiu consistentemente apresentar para nós. Inclusive, manifestei
nesse documento apresentado por eles, entenderem ser
a prestação de contas parcial, insuﬁciente por falta de
material e comprovações apesar de termos acompanhado, durante todo o processo, a execução do objeto desse
convênio. Mas faltou a prova material, que era a prestação de contas ﬁnal. Portanto, esse convênio, esse aditivo,
foi publicado no ﬁnal de dezembro. Teve sua vigência para 30/06/2014. Ou seja, a entidade teve seis meses para
tentar se organizar e levantar e apurar materiais para a
prestação de contas. Quanto à liberação dos recursos
ocorrer em três ou mais parcelas, a prestação de contas
parcial referente à primeira parcela. Foi feito, mesmo
não sendo exigida no termo do convênio. É condição para a liberação das outras parcelas. A prestação referente
à segunda para liberação da quarta e assim sucessivamente, como prevê a Instrução Normativa referente a este assunto. Não obstante, a ﬁscalização e acompanhamento procedidos na ocasião, a prestação de contas/
comprovação da regular aplicação de recursos públicos
recai diretamente sobre o convenente, conforme disposto no artigo da Constituição Federal. Nós, enquanto gestores públicos, tivemos toda boa vontade, toda ação rigorosa, como gestor, à aplicação do recurso público. Mas
faltou, neste processo, um fechamento ﬁnal, que é, de fato, essa prestação de contas ﬁnal, que a instituição,
acompanhada por nós, visto por nós, inclusive, teve diversas diﬁculdades da apresentação dos documentos necessários. Ante todo o exposto, tendo sido rebatidos e
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justiﬁcados todos os pontos constantes da Instrução Técnica 01862/2017-1, conclui-se que, na qualidade de gestor, à época, observei todos os dispositivos legais. Não
somente isso, mas o esforço que ﬁzemos para que esse
convênio tivesse chegado ao ﬁnal com cumprimento de
seu objeto que é, de fato, o que precisamos estar atentos
sempre na gestão pública, dinheiro público investido, objeto concluído, objeto realizado. Isso nós ﬁzemos! Então,
observamos todos esses dispositivos legais sobre o convênio em questão. Razão pela qual, venho perante esta
respeitável Corte de Contas requerer o afastamento das
irregularidades apontadas, por ser questão de “justiça”.
Porque ﬁzemos o que o gestor público deveria ter feito.
Portanto, ao ﬁnal da minha exposição, solicito a juntada
deste memorando que aqui acabei de usar minha fala.
Bem como todas as defesas e documentos que já fazem
parte desses autos como parte do processo. Muito obrigado, senhores! (ﬁnal) O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER – Senhor presidente, solicito a juntada das notas taquigráﬁcas e também deferir a juntada
dos documentos solicitados. E vou adiar o processo. (ﬁnal) O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA – Senhor presidente, pela ordem! Em relação
ao processo anterior, conselheiro Taufner, vejo que o gestor trouxe documentos, fez um direito de petição, mas
posteriormente ao prazo para apresentação de defesa.
Ele foi considerado revel. Entendo também que a Associação Chão Vivo também foi considerada revel neste
processo. Ou seja, a área técnica trabalhou com acervo
probatório que tinha até aquele momento. O gestor agora vem, traz novos documentos, já apresentados, certamente, no direito de petição e reapresentados agora. Faço um requerimento a vossa excelência no sentido de que

possamos reenviar este processo à área técnica para que
o corpo técnico possa analisar esse conjunto probatório,
que foi trazido agora, para que possa até mesmo, talvez,
alterar a sua posição. E o posterior envio desses autos ao
Ministério Público de Contas em face justamente dessas
circunstâncias essa ausência de material para que a área
técnica pudesse fazer uma análise técnica com base em
um contraditório. Então, peço a vossa excelência que
possamos enviar o processo à área técnica, posteriormente ao Ministério Público de Contas e posteriormente
o processo vir a Plenário para julgamento. É o meu pedido. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Senhor presidente, atendendo ao pedido do Ministério Público, vamos retirar o processo de pauta. Assim que ﬁzerem todas as juntadas, faremos o despacho à
área técnica e, posteriormente, ao Ministério Público. (ﬁnal)”. 2) Ainda nesta fase, o conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER continuou com a palavra, procedendo
à leitura do relatório do processo TC-7260/2015, que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de
Alegre, concedendo, em seguida, a palavra ao senhor Vinicius Lopes, representando a sra. Ana Carolina Duarte
Rodrigues, que proferiu sustentação oral. Devolvida a
palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada das
notas taquigráﬁcas da sustentação oral realizada, mantendo o processo em pauta e determinando o envio ao
seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: “O DR. VINICIUS PAVESI LOPES - Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, procurador especial de contas, secretária das sessões e demais servidores e colegas advogados. Parabenizo o senhor conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, que Deus lhe abençoe,
que Deus lhe dê o entendimento necessário para essa
www.tce.es.gov.br

nossa missão, que não é fácil. Sei que não é fácil porque
alguns anos atrás, em 1999, estagiei neste Tribunal. E
apesar de estar, há muitos anos, advogando, é a primeira vez que venho fazer uma sustentação aqui. Estagiar
aqui, foi meu primeiro estágio, trouxe-me um conhecimento proﬁssional muito grande, além de uma situação
social. Porque, na época, devido a uma crise que o Estado passava, se não tivesse estagiado aqui, provavelmente eu teria retornado ao município de Alegre e interrompido meus estudos. Mas o conselheiro Djalma Monteiro,
na época, ofereceu-me um estágio; o saudoso conselheiro Djalma Monteiro. Falo que sou eternamente grato a
ele. E sempre prestarei minhas homenagens, pela pessoa
que foi e, principalmente, pelo conselheiro... como ele se
dedicou a este Tribunal. Fazer esse adendo - permite-me
o ilustre relator - dessa história que vivi dentro do Tribunal, trouxe-me uma situação que se direciona muito a este processo. Encontro-me aqui hoje representando a dra.
Ana Caroline Jesus, ela foi procuradora-geral, por um período, no município de Alegre. Ela também vem de uma
condição muito humilde, de uma família muito humilde,
e conseguiu um crescimento muito rápido dentro da comarca de Alegre, proﬁssionalmente, a ponto de, com
quatro anos de OAB, chegar ao cargo de procuradora-geral daquele Município. Nós, que surgimos dessa linha
de diﬁculdade de estudo, prezamos muito pela nossa situação, pelo nosso nome, pela nossa proﬁssão. Tenho
certeza de que a dra. Ana Caroline está sendo punida pelo simples fato de estar condicionada a responder a essa
representação. Digo isso porque a pena é uma consequência. A punição já é o processo para ela, tenho certeza
em trazer isso aos conselheiros. Vamos nos direcionar ao
processo. Em que pese o relatório já ter sido lido pelo
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ilustre relator, trouxe um pequeno relatório aqui. Porque
o presente processo trata-se de uma denúncia feita pela
cooperativa de transporte da região sul a respeito de
processos licitatórios em que ela foi derrotada pela empresa Leste Sul. Ela alega na representação, como bem
disse o relator, que o edital é eivado de vícios. E neste
momento farei a defesa direcionada exclusivamente à
dra. Ana Caroline. Porque o relatório também é muito
claro, trata-se de vícios do edital. A procuradora Ane Caroline inicia o seu cargo... foi nomeada após o término do
processo licitatório. Já havia sido realizada a adjudicação, inclusive, e assinado o contrato pela empresa vencedora do certame. Quando a representante da denúncia
vem aos autos do processo de licitação e apresenta um
recurso que nem tinha previsão legal, não havia sequer
previsão legal para que a representante dessa denúncia
viesse alegar o vício no edital. Isso deveria ter sido feito
quando da abertura da fase externa e não já depois de
encerrado. E a dra. Ana Caroline deu um parecer nesse
sentido também, de que não havia previsão legal para
que aquele recurso fosse promovido daquela forma. Insatisfeita, a denunciante veio a este Tribunal, ofereceu
essa denúncia, assim como foi ao Judiciário, e entrou
com dois mandados de segurança, que foram colacionados nos autos. Esses dois mandados foram julgados extintos sem resolução de mérito pela perda do objeto superveniente. Exatamente no sentido do parecer da dra.
Ana Caroline, porque não havia previsão legal para
aquele recurso. Naquele momento processual, dentro do
processo de licitação, não poderia mais ser analisada a
questão de um erro de edital, tendo em vista que o processo já tinha sido até objeto de contratação. A defesa,
inicialmente, trouxe uma preliminar de mérito que, na

verdade, se confunde com o mérito, que é a questão de
legitimidade da procuradora-geral nesse caso especíﬁco.
E está respondendo solidariamente neste processo. Tendo em vista o seguinte: o STF decidiu muito bem - e este
Tribunal tem adotado muito essa linha de decisão do STF
- a respeito da responsabilidade solidária do parecerista.
No primeiro momento essa responsabilidade só tem validade, só pode ser acatada no caso do parecer vinculante
que, no caso concreto, será o parecer do primeiro procurador-geral, o procurador que, na fase interna, decidiu
pela legalidade do edital. A dra. Ana Caroline, o parecer
dela não tem esse efeito vinculante, é meramente opinativo. Exatamente pelo fato de que o processo licitatório já
tinha sido encerrado naquele momento, a adjudicação já
tinha sido realizada pela vencedora do certame e não havia mais que se discutir temas acerca do edital. Trouxe algum entendimento deste Tribunal nesse sentido, Acórdãos TC-1803/2015, TC-36/2018, TC-694/2017. Todos no
sentido de declarar essa ilegitimidade. Mas quando digo
que essa ilegitimidade também se confunde com mérito
é porque este Tribunal tem acatado, também na decisão
do STF, do mandado de segurança do STF, que deﬁniu
bem essa questão da responsabilidade solidária. Este Tribunal tem acatado o seguinte no caso de erro grosseiro
ou falha, ou culpa. Inclusive, consta do parecer da área
técnica essa possibilidade de punibilidade em razão do
erro grosseiro ou mesmo da comprovada culpa do parecerista, e este Tribunal tem acatado nesse sentido. Numa
breve leitura do parecer, você entende que não há qualquer erro grosseiro ou qualquer culpa, dolo, ou qualquer
espécie que seja de responsabilização da parecerista
nesse caso especíﬁco. Considerada, inclusive, a inexistência dessa comprovação pela área técnica. A área técnica
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simplesmente, em um parágrafo, indica que, em caso de
erro grosseiro ou culpa, existe a possibilidade de ela responder solidariamente, mas não diz qual é o erro grosseiro, qual foi a culpa dela no caso concreto, no caso especíﬁco. Inclusive, no processo inteiro, não se observa isso, essa denúncia. Quando disse, judicialmente, a empresa que efetuou a representação tentou também indicar
essas nulidades no edital. Mas as decisões que já se encontram nos autos também foram no mesmo sentido do
parecer da dra. Ana Caroline, dizendo que não há perda
superveniente do objeto pelo momento, o qual eles querem discutir o edital. Inclusive, ao ilustre procurador, o
processo foi analisado pela primeira promotoria do município de Alegre, e acabou também a promotora dando
parecer favorável naquele processo, naquele mandado
de segurança, dizendo que o momento não era o adequado mais para se discutir acerca do edital. Quanto ao
mérito, quando digo que essa preliminar se confunde
com o mérito, é porque no mérito temos que analisar se
houve erro grosseiro ou culpa da parecerista. Claramente, pelo parecer, você não identiﬁca isso. Mesmo porque,
como disse, todas as instruções, tanto a inicial quanto a
conclusiva, não indicam qual é o erro, qual foi o erro que
ela cometeu ou qual foi a margem de culpa que ela promove nesse parecer dela. Outras questões de mérito foram apresentadas também, que dizem respeito à cláusula do edital. Mesmo não sendo objeto da defesa dela, a
dra. Ana Caroline realizou a defesa. Ela veio a estender a
defesa dela quanto a essas situações das cláusulas que
são discutidas no edital. Ela alega o princípio da eﬁciência, tendo em vista que o processo licitatório, anterior à
gestão, permanecia ainda sob uma fragilidade de decisões de renovação. Era necessário realmente fazer uma
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licitação. E a inclusão dessa cláusula trouxe, pela primeira, vez ao município de Alegre, seis concorrentes a um
processo licitatório de transporte escolar. Anteriormente,
só existia um concorrente, mas com esse novo edital que
foi realizado, abriu-se uma margem maior de concorrentes. Isso trouxe uma maior efetividade, uma melhor prestação de serviço e um menor preço nessa contratação.
Houve até uma redução do valor entre a licitação que foi
realizada em 2008, e a licitação que foi realizada em
2014. Ainda quanto ao mérito, como disse, não existe
qualquer comprovação do erro grosseiro da culpa da parecerista. E pedimos, ao ﬁnal desta defesa, que seja julgada procedente a preliminar de mérito. Caso o relator entenda pelo não acatamento da preliminar de mérito, que
no mérito seja também afastada a responsabilidade solidária da parecerista, tendo vista que não houve qualquer
erro grosseiro ou qualquer culpa quando da emissão do
parecer. Mesmo porque se ﬁzermos uma análise jurídica,
o recurso não existe. Porque não existe a previsão legal
para esse recurso pelo qual o parecer foi emitido. E se não
existe uma previsão legal, se é inexistente a previsão legal, o recurso não tem existência no mundo jurídico. Então, tecnicamente, o parecer dela é perfeito nesse sentido
de não acatar qualquer reclamação realizada pela empresa que não se logrou vencedora, tendo em vista que
não existe a previsão legal. Quanto ao mérito, que seja
julgada improcedente a presente reclamação. Caso o ilustre relator entenda também pela condenação, de forma
subsidiária, a defesa pede que seja aplicado o mínimo legal na multa cabível. Por ﬁm, só para esclarecer, trouxe a
procuração em mãos, conselheiro. E farei o protocolo assim que descer. Muito obrigado! Bom dia a todos! (ﬁnal)
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –

Senhor presidente, deﬁro a juntada dos documentos, que
ele poderá protocolizar. Solicito a juntada das notas taquigráﬁcas. Vou adiar o processo para analisar e elaborar
o voto. (ﬁnal)”. 3) Ato contínuo, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada,
passando a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-2569/2017, que trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul,
concedendo, em seguida, a palavra ao Sr. Ricardo Pessanha, representando a Sra. Maria Albertina Menegardo
Freitas, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada das notas
taquigráﬁcas da sustentação oral realizada, bem como de
documentos trazidos pelo defendente, retirando o processo de pauta e determinando o envio à área técnica para análise, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: “O SR. RICARDO CLAUDINO PESSANHA –
Bom dia a todos! Saúdo vossas excelências, conselheiros
e procurador; serventuários da Casa; advogados; advogadas e partes presentes. Pela leitura do relatório se
identiﬁcou que muitos indicativos de irregularidades, vinte e dois apontamentos. Então farei uma sustentação oral
sucinta. Um memorial mais completo, pedirei possibilidade de juntada junto com documentos. Iniciando, dois indicativos de irregularidades, passarei rapidamente um a
um, expondo os principais argumentos pelo qual, ao ﬁnal,
pedirei a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Mas, antes disso, o reenvio do processo à área técnica,
até em função de juntada de documento. O primeiro,
“abertura de créditos suplementares em montante superior ao limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual”.
www.tce.es.gov.br

Felizmente, essa aﬁrmativa contida na ITC não procede. A
Lei nº 692, de 13/09/2016, disponível no site da prefeitura, aumentou o limite de suplementação previsto na LOA
de 10% para 30%. Portanto, essa irregularidade não subsiste. “Abertura de crédito adicional suplementar sem a
existência do total de superávit ﬁnanceiro correspondente”. Essa aﬁrmativa do RT não procede. A análise feita levou em consideração, tão somente, o valor absoluto do
superávit ﬁnanceiro do exercício anterior, sem levar em
consideração que as suplementações por superávit ﬁnanceiro foram realizadas por fontes especíﬁcas de recursos.
Sendo que esta Corte já enfrentou situação idêntica ao
analisar, por exemplo, recurso de reconsideração apresentado pelo ex-prefeito de Colatina nos autos do Processo TC-7075/2017, referente a PCA de Prefeito de 2014,
sendo então prolatado o Parecer Prévio TC-167/2017, recomendando ao Legislativo Municipal de Colatina a aprovação das referidas contas. “Ocorrência de déﬁcit orçamentário provocando desequilíbrio nas contas públicas”.
Também não procede essa aﬁrmativa das peças técnicas,
pois contrário do que os aﬁrmam, o balanço orçamentário demonstra um superávit orçamentário no valor de R$
722.288,95. No tema da “execução ﬁnanceira”, “divergência na consolidação das disponibilidades evidenciadas no termo de veriﬁcação das disponibilidades”. Analisando as disponibilidades por UG’s, constata-se que a divergência reside no saldo das disponibilidades da Câmara
Municipal, uma vez que o saldo que consta no TVDISP
consolidado na conta bancária, pertencente à câmara
municipal, é de R$ 159.092,08. E o saldo que a Câmara
Municipal, demonstrado no seu TVDISP, é de R$
150.028,98, conforme processo TC-4906/2017-1. Perfazendo exatamente a divergência de R$ 9.063,10, relatada
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pelo RT, que deriva do total do TVDISP por UG R$
15.920.801,62, e o total do TVDISP consolidado R$
15.929.864,72, ou seja, diferença de R$ 9.063,10. “Inconsistência na consolidação dos grupos de contas do balanço ﬁnanceiro”. Efetivamente a PCA do exercício de 2015
apresentou uma série de inconsistências geradas, em especial, por problemas advindos do Sistema Informatizado
de Contabilidade, que até então era utilizado pelo município. Assim, os saldos apurados pela análise constante
da coluna “valor apurado” da tabela 12 realmente trazem saldos que não espelham a realidade dos fatos. Devendo prevalecer os dados da coluna “valor evidenciado”
da mesma tabela. Por esse prisma, a única divergência
daquelas apuradas pelo RT, que realmente persiste é a do
valor de R$ 9.063,10. Que advém de uma divergência
identiﬁcada na consolidação das disponibilidades ﬁnanceiras; que, uma vez identiﬁcada, deve ser motivo de recomendação ao atual gestor para as correções devidas à
conta de ajustes do exercício anterior. Devendo assim o
presente indicativo de irregularidade ser afastado ou ter
os seus efeitos mitigados. Na “execução patrimonial”,
“não compatibilidade entre as inscrições de restos a pagar processados e não processados evidenciados no demonstrativo dos restos a pagar e os valores demonstrados no demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos
restos a pagar e no balanço ﬁnanceiro”. As peças contábeis de 2016 estão corretas. O que se mostra divergente é
o Demonstrativo do Sistema LRFWEB, encaminhado pela
atual gestão. Então, a citação à responsável da gestão
anterior se mostra equivocada. Outra irregularidade, o
“Anexo 5 do RGF apresenta saldos inconsistentes com os
evidenciados no anexo do balanço patrimonial”. O presente indicativo de irregularidade está intrinsicamente

relacionado ao item anterior. Devendo, portanto, ser dado o mesmo tratamento. Ou seja, ocorreu a citação equivocada do gestor responsável. Sendo que a sra. Maria Albertina não é a responsável pelo preenchimento dos dados constantes do RGFDCX em questão, uma vez que este
relatório foi preenchido manualmente e enviado com informações distorcidas daquelas constantes da PCA de
2016 em 2017. “Divergência entre o saldo da dívida ﬂutuante e o saldo do passivo ﬁnanceiro evidenciado no balanço patrimonial”. Assim como “Divergência na consolidação do saldo patrimonial; “Inconsistência na consolidação do ativo real líquido”; “Divergência na consolidação
dos saldos do ativo real e passivo real”, e a “Divergência
na consolidação dos saldos do ativo e passivo ﬁnanceiro
causando distorção no superávit ﬁnanceiro apurado”. Todos esses indicativos de irregularidade descritos nos itens
6.3 a 6.7, decorrem de problemas relacionados a consolidação de dados das Unidades Gestoras. Podendo ser citado como exemplo, o item 6.6 onde a Tabela 23 do RT
apresenta uma divergência do Ativo Não Circulante no
valor de R$ 11.089.768,90. Ocorre, senhor conselheiro,
que a justiﬁcante é a responsável pela consistência da
execução orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial do exercício encerrado em 31/12/2016. No entanto, não pode
ser responsabilizada por eventuais falhas na consolidação dos dados contábeis das diversas UG’s, que foram realizadas em 2017. Pois seria injusto alguém responder
por algo que não praticou. Uma vez que o encerramento
da PCA com as respectivas consolidações ocorreu em
2017, época em que a mesma já não mais se encontrava
à frente do executivo municipal. 6.8 “Ausência de medidas legais para a instituição do fundo municipal de saúde
como unidade gestora”. Ressaltamos que em que pese a
www.tce.es.gov.br

não existência do fundo municipal de saúde como unidade gestora, a mesma existia como unidade orçamentária,
sendo o secretário municipal de saúde responsável pela
gestão da pasta. Ressaltamos também que tal situação
em nada impediu o regular gasto com saúde no município, cumprindo, além do mínimo constitucionalmente
previsto. Ou seja, de um mínimo de 15%, no exercício de
2016, foi aplicado em saúde 20,02%, conforme demonstra a tabela 37, no item 8.2 do relatório técnico. Ressalte-se, ainda, que matéria de natureza idêntica foi objeto de
análise na prestação de contas anual de 2015, contas de
prefeito, do Município de Governador Lindenberg. Processo TC-03744/2016-1, sendo apenas determinado ao
gestor atual que procedesse com a abertura do fundo
municipal de saúde como unidade gestora. Portanto, devendo ser aplicado o mesmo tratamento. 6.9 - “Ausência
de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial consolidado”. Segundo o RT e ITC, teria havido ausência de controle de
fontes de recursos em virtude de algumas fontes apresentarem saldos negativos, conforme tabela 25 constante do
RT. No entanto, segundo o que consta da parte V do
MCASP, 6ª Edição, transcrito no próprio RT em comento,
página 19, o fato de existirem fontes negativas não signiﬁca a existência de irregularidade, desde que o total seja
igual ao superávit/déﬁcit ﬁnanceiro apurado pela diferença entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro. 6.10
– “Apuração de déﬁcit ﬁnanceiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas”. É totalmente improcedente essa aﬁrmativa contida no RT, pois, conforme já relatado
aqui, as contas que estão em análise são as contas consolidadas do município, e não contas de unidades gestoras.
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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Uma vez que essas são analisadas em contas de ordenador, ou seja, contas de gestão, e não em contas de governo relativo ao prefeito. Assim, não há que se excluir do resultado das contas do município as contas do Instituto de
Previdência. Pois, das contas do Instituto de Previdência
só devem ser excluídos o superávit ﬁnanceiro do exercício
anterior para efeito de suplementação de créditos no
exercício seguinte, conforme consta do item 4.1.2 do RT.
Agora, na gestão ﬁscal. 7.4.1.1 – “Assunção de obrigação
de despesa nos dois últimos quadrimestres de mandato
sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento”. Aqui identiﬁcamos que o autor do relatório técnico incorre em erro ao aﬁrmar que houve descumprimento do
art. 42 da LRF, pelos seguintes motivos. 1 – Pelo motivo de
ter incluído na tabela 30 do RT, como demais obrigações
ﬁnanceiras o valor empenhado em 2017 como despesas
de exercícios anteriores no valor de R$ 1.829,83. Sem, no
entanto, ter excluído da mesma base de cálculo o valor de
restos a pagar anulados em 2017, no valor de R$
2.237.663,10. Pois o critério tem que ser o mesmo, ou seja, se inclui as despesas que foram empenhadas em 2017,
como despesas de exercícios anteriores, da mesma forma
devem ser excluídos os restos a pagar que ﬁzeram parte
da base de cálculo para apuração dos limites referente a
2016, e em 2017 foram anulados. 2 – Na mesma coluna,
demais obrigações ﬁnanceiras da tabela 30 do RT, a área
técnica incluiu como consignações e depósitos o valor de
R$ 2.980.102,95. Ocorre, porém, que esse é o valor total
do passivo circulante demonstrado no balanço patrimonial, que já considera todos os valores das despesas liquidadas. Ou seja, dessa forma, indubitavelmente, houve
duplicidade. Analisando o demonstrativo da dívida ﬂutuante, constata-se que o valor de consignações, na verda-

de, é de R$ 357.008,69, também devidamente registrado
no balancete de veriﬁcações. Assim, necessário se faz
diante de tais erros na análise e diante do documento 01,
ora acostado, que seja refeita os cálculos para apuração
do art. 42, onde se constatará que não houve descumprimento do mesmo; devendo, assim, ser afastado o presente indicativo de irregularidade. 8. “Gestão da saúde e da
educação”. 8.1.1 – “Não cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino”. Na verdade, houve um erro de
digitação do autor do relatório técnico, que provocou
uma análise equivocada e distorcida dos gastos com ensino no exercício. Na tabela 1, constante da ﬂ. 37 do RT, ﬁcou demonstrado que o valor da disponibilidade líquida
de caixa referente a fonte educação recursos próprios se
mostrou negativa em R$ 84.895,85, que se referia a restos a pagar processados sem disponibilidade de caixa.
Ocorre, porém, que ao transcrever tal valor para a linha
19 do Apêndice D, ﬂ. 67 do RT, o autor do RT transcreveu
o valor de R$ 84.895,85 como se fosse R$ 804.089,95, ou
seja, inexplicavelmente entre o “8” e o “4”, de 84, foi inserido um zero, elevando tal valor para R$ 804.089,85. No
entanto, quando se faz a conta correta, ou seja, se insere
na linha 19 o valor de R$ 84.895,85 e se exclui o valor de
R$ 804.089,95, o valor das deduções totais da linha 23
passa a ser de R$ 2.881.895,15. Demonstrando assim que
no exercício foi aplicado percentual de 25,19%. 11. “Sistema de controle interno”. Respeitosamente, entendemos
mais uma vez que a citação referente ao presente item foi
encaminhada ao responsável errado. Pois, o que se extrai
do RT e da ITC em comento, é que a sra. Maria Albertina
está sendo citada pelo fato de a PCA não ter sido encaminhada até 60 dias antes do prazo limite de envio ao TCEwww.tce.es.gov.br

ES, que seria 01/02/2017. Ocorre, senhor conselheiro,
que os fatos narrados datam de 2017. No entanto, a sra.
Maria Albertina encerrou o seu mandato em 31/12/2016.
Não podendo responder por eventuais descumprimentos
de prazos ocorridos a partir de 01/01/2017. 11.2 – “Portal de transparência desatualizado e sem as informações
necessárias”. Entendemos que não é admissível que tal
responsabilidade seja cobrada do prefeito do Município.
Lado outro, o presente processo trata da prestação de
contas de prefeito, ou seja, atos de governo. Algo que tem
a ver com a aplicação e destinação dos recursos públicos
e não com possível forma de divulgação desses gastos.
Ou seja, no máximo o presente item deveria ser tratado –
se ainda fosse o caso – na prestação de contas de ordenador, gestão, e não nas contas de prefeito. Talvez, ainda,
em nenhuma das duas, mas num processo especíﬁco,
motivo pelo qual deve ser também afastado o presente
indicativo de irregularidade. 11.3 – “Não observância das
vedações previstas no art. 22, parágrafo único, da LRF, ao
exceder 95% do limite máximo permitido para despesas
totais com pessoal. Senhor conselheiro, não existe nos autos informações mínimas necessárias que permitem a defesa se aprofundar no assunto. Por exemplo, quais foram
os cargos nos quais teriam sido nomeados novos 25 servidores; de que forma teriam sido admitidos, se comissionados, se contratados, efetivos; e, ainda, em quais secretarias teriam sido lotados. Quanto às horas extras, o aspecto não é diferente. Ou seja, não há informação nos autos de quem teria recebido, por quais motivos, em quais
secretarias estariam lotados tais servidores. Todos esses
questionamentos são relevantes porque o artigo 32 da
Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2016,
reza o seguinte: “Art. 32 - No exercício de 2016 a realizaTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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ção de horas extras, quando a despesa houver extrapolado 95% somente poderá ocorrer quando destinada ao
atendimento de relevantes interesses públicos, especialmente voltados para as áreas de saúde e educação, que
gerem situações emergenciais de risco ou prejuízo à sociedade”. No entanto, as informações constantes dos autos são imprecisas para que a defesa possa se posicionar
com contundência. Como se tais situações não fossem suﬁcientes para o afastamento, há de se registrar que ainda
que tenham ocorrido as situações narradas acima – pagamento de horas extras e admissão de novos servidores
– a despesa total com pessoal do poder executivo ao ﬁnal
do exercício de 2016 ﬁcou em 52,86%. Portanto, abaixo
do limite máximo de 54%. Motivo pelo qual deve ser afastado o presente indicativo. Finalizando, 13 – “Análise de
conformidade dos demonstrativos contábeis”. 13.1.9 –
“Divergência no resultado patrimonial do exercício anterior entre o valor demonstrado na demonstração das variações patrimoniais e o balanço patrimonial”. Realmente
as peças contábeis em questão apresentam uma divergência mínima de R$ 20.000,00 quando se compara tal
valor ao resultado patrimonial do exercício, que foi de R$
8.543.171,71. Tal divergência reside entre o resultado patrimonial demonstrado na coluna do exercício anterior
evidenciado na DVP, quando se compara essa com a mesma coluna do balanço patrimonial. No entanto, tal situação se refere ao exercício de 2015. Porém, quanto ao
exercício atual que está em análise, 2016, conforme demonstra a tabela 47, não existe divergência. 13.1.12 –
“Dotação atualizada apresentando-se em valor superior
à receita prevista atualizada”. O que gostaria de consignar quanto a esse último ponto é que não existe esse conceito de que dotação atualizada no balanço orçamentário

deve ser igual ou menor que a receita prevista. Como se
não bastasse entender que não existe esse conceito, a base normativa citada pelo autor do RT, para justiﬁcar o
presente indicativo de irregularidade, nem de forma genérica pode ser atrelado ao fato em questão. Que, aliás,
diga-se de passagem, não existe nada de irregular no fato
de uma dotação atualizada se mostrar maior do que a receita prevista atualizada. Concluindo, agradecendo pela
extensão do prazo. Solicito a reenvio dos autos à área técnica para análise, inclusive das documentações e dos argumentos aqui juntados. Ao ﬁnal, com a emissão do parecer prévio recomendando ao legislativo municipal a
aprovação das contas do prefeito, ainda que com ressalva. Muito obrigado! (ﬁnal) O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – Senhor presidente, diante das
solicitações apresentadas pela defesa da sra. Maria Albertina, deﬁro a juntada dos documentos ora solicitados.
Solicito a juntada das notas taquigráﬁcas. Encaminho à
área técnica, posteriormente; em seguida, ao Ministério
Público de Contas. Quanto ao pedido do parecer prévio,
resultado do parecer prévio, obviamente dependerá de
análise mais detalhada do processo. (ﬁnal)” 4) Retornada
a ordem natural da pauta, quando da apreciação do processo TC-5441/2015, que trata de Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário,
exercício de 2014, de relatoria do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, o senhor procurador especial de contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA informou ter notícia de que a responsável, Sra. Edinália Silva
de Almeida, falecera, tendo o relator adiado o processo
para veriﬁcação. 5) O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES relatou o processo TC-5165/2017, que
trata de Prestação de Contas Anual de ordenador da Prewww.tce.es.gov.br

feitura Municipal de Muqui, exercício de 2016, votando
pela regularidade com expedição de recomendação, deixando de cominar multa ao atual gestor pelo descumprimento do prazo de envio da prestação de contas, por
considerar que o atraso de 26 dias não comprometeu a
análise da área técnica. Em seguida, o senhor procurador
especial de contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
ressaltou a importância de a Corte de Contas ter um mecanismo para que os prazos sejam cumpridos, requerendo um maior zelo à questão do prazo, tendo o relator
mantido seu voto, conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: “O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Senhor presidente, a questão do atraso tem uma implicação, como foi o atraso no processo
anterior, como também houve atraso na prestação, na
qual houve sustentação oral. E tem uma inﬂuência sobre
a dinâmica de funcionamento da Casa muito grande. Então, não é a questão de aplicar uma multa. Mas acho que
temos que ter um mecanismo de zelar para que os prazos
da Corte sejam obedecidos, assim como é, cito o exemplo
da nossa declaração de imposto de renda, a data é uma
data de corte, não impede o envio posterior, mas tem
uma multa automática ali que tem que ser paga. Peço para que possamos ter esse olhar, até para a questão do
planejamento do corpo técnico, questão de planejamento
da nossa estrutura de pessoal para que possa dar vazão à
demanda da Casa, a contento, dentro dos prazos estabelecidos tanto pela Constituição quanto pelas leis ordinárias. Então, peço que vossa excelência tenha um zelo, um
olhar diferenciado sobre essa questão do prazo. Ver se realmente foi algo inusitado, justiﬁcável ou se foi algo que
realmente foge ao padrão. Foi algo deliberado ou, então,
foi falta de zelo no envio da prestação de contas. ObrigaTerça-feira, 4 de dezembro de 2018
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do! O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES - Agradeço às considerações. E digo que
este processo foi analisado com muito zelo. E mantenho o
voto. (ﬁnal)”. 6) Após devolução de vistas no processo TC3213/2015, que trata de Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município, o
senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
acompanhou o voto-vista divergente do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER no sentido de retornar à área técnica para reabrir a instrução processual.,
restando vencido o relator, conselheiro JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI, que, votou por rejeitar a questão incidental proposta pelo voto-vista e, desde já, julgar o mérito da prestação de contas. Durante a votação, no entanto, o senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER questionou
se, neste processo, o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO votaria, uma vez que o processo foi colocado em pauta e proferido voto pelo senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, quando sua excelência estava substituindo o conselheiro JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL. Ante a dúvida suscitada, e não
havendo consenso entre os pares, o relator adiou o processo, conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas:
“O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES - Vou acompanhar a divergência proposta pelo conselheiro Domingos, porque, em sua análise, o
conselheiro identiﬁcou a possibilidade da maior parte das
irregularidades, encontradas nestes autos, não guardarem nexo de causalidade exclusivo com a conduta do gestor, em especial, aquelas de natureza contábil. Para cumprirmos a premissa da busca da verdade real devemos
ouvir o contabilista, como propõe o conselheiro Domingos na forma do voto-vista apresentado. Então, voto por

remeter os autos à área técnica para reabertura da instrução processual. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Presidente, este processo
também teve pedido de vista do Ministério Público de
Contas. Sobre o voto proferido inicialmente, ele acrescentou um pedido de que fosse mantido o julgamento das
contas e que fosse aberto um processo apartado para
identiﬁcação da responsabilidade quanto às demais pessoas. Primeiro, entendo que deveríamos discutir a questão interlocutória trazida pelo conselheiro Domingos, que
entendo que a natureza dela se enquadraria nos conceitos da interlocutória na medida em que você determinaria a reabertura da instrução processual. Em razão disso,
estou apresentando um voto pela rejeição dessa questão
interlocutória trazida pelo conselheiro Domingos, considerando que o processo tem elementos suﬁcientes para
fazer o julgamento. Então, encaminho o voto pela rejeição da diligência de reabertura da instrução processual.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Proclamei o voto-vista, que também mantenho. Concedo a palavra ao conselheiro Domingos para
se manifestar. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Também mantenho a minha posição, porque não tem segurança hoje para julgar o gestor que está
nos autos, tendo em vista que entendo que é importante
essa reabertura da abertura processual buscando a verdade real dos fatos. Mantenho o meu voto-vista. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES - Ouço o conselheiro Rodrigo Coelho. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO - Acompanho o
opinamento dos nobres conselheiros, caso seja esse o
questionamento já para o voto do conselheiro presidente.
O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIwww.tce.es.gov.br

RA - Pela ordem, presidente, o conselheiro Lovatti propôs
uma questão incidental, e está sendo discutida a questão
incidental... O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI - Não. A questão incidental foi provocada
pelo conselheiro Domingos. O meu voto proferido já era
pelo julgamento. Houve vista do conselheiro Domingos,
em que apresentou essa questão incidental, onde considerava que não há elementos suﬁcientes e que deveria
estender a outros agentes. É essa a questão que está sendo discutida. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Está em discussão o processo? O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES - Foi votado, mas vossa excelência pode usar a
palavra. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES
DE OLIVEIRA - Obrigado! Porque precede a fase de julgamento a questão da discussão. Peço ao conselheiro Domingos que possa rever, que possa reconsiderar sua manifestação no sentido de reabrir a instrução processual.
Porque entendo que a primeira coisa que chamaram aos
autos... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Procurador, estava votado, mas
não está proclamado. Então, vossa excelência está com a
palavra. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES
DE OLIVEIRA - Muito obrigado! A primeira coisa que o
contabilista vai alegar quando vier aos autos é a sua ilegitimidade passiva, porque não responde perante o Tribunal de Contas. Quem responde pela autarquia é o diretor-presidente da autarquia. Então, ou ele vai conseguir isso
daqui mesmo do Tribunal de Contas ou vai vir um mandado de segurança. Então, é de pouca efetividade essa medida. Até porque, quem responde pela instituição é o diretor-presidente Em tese, é ele quem faz as nomeações e é
ele quem responde pelos seus subordinados. Então, peço
Terça-feira, 4 de dezembro de 2018
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que vossa excelência reconsidere a reabertura da instrução processual nesses moldes e possamos decidir o mérito deste processo aqui, com base na matriz que já está estabelecida pelo corpo técnico. Obrigado! O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Pelo art. 71, II,
da Constituição respondem os demais responsáveis por
recurso público. Então, o contabilista e o procurador podem, não quer dizer que serão alcançados. Então, eles podem ser alcançados, assim como outros gestores. Até
particulares quando recebem dinheiro para fazer algum
trabalho. Então, é possível também atingir outras pessoas. O primeiro, é claro, que é sempre o prefeito, o gestor,
o secretário. Mas os outros também podem ser atingidos.
Só tenho uma dúvida neste processo, de ordem processual, porque entendo que neste processo... porque realmente, no dia a dia, os processos que os conselheiros substitutos votam, e este processo é originário do conselheiro
substituto. Então, quando ele traz aqui um voto, na realidade ele traz uma proposta de voto. Então, no dia a dia
desses processos, o conselheiro Lovatti trará uma proposta de voto e nós três votaremos. Mas, nesse caso especíﬁco, quando o conselheiro Lovatti proferiu o voto, ele proferiu, quer dizer, além de ser um processo originário dele,
mas ele emitiu um voto substituindo o então conselheiro
José Antônio Pimentel. Então, nesse caso especíﬁco, entendo... quer dizer, no futuro, esse processo voltando, aí
sim, serão nós três. Mas, nesse caso especíﬁco, entendo
que o voto foi proferido. Além de ter sido uma proposta
de voto, naquele momento ele estava no lugar do conselheiro Pimentel. Então, solicito aí essa questão de ordem.
Que seja validado o voto do conselheiro Lovatti. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES - Vou refazer a votação. Há o voto do conselhei-

ro Lovatti e de vossa excelência, que acompanhei. O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Isso!
Nada contra o conselheiro Rodrigo Coelho. Mas é que na
realidade esse voto... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Mas aí é segurança
jurídica. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER - Claro, segurança jurídica preza por isso. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO - Todos
nós agradecemos a questão de ordem levantada por vossa excelência. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI - Presidente, o meu ﬁca pela rejeição. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES - Conselheiro Taufner, estou sendo orientado pela Lu. Para não mudar a ordem processual, o conselheiro Rodrigo vota. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER - Sugiro que o condutor adie o processo. Tenho dúvida. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Como está havendo
dúvida demais, consulto o conselheiro Rodrigo Coelho. O
SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Para adiar o processo. Resolvemos esta semana. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Se vossa excelência adia... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO - Presidente, tendo acompanhado aqui a decisão... Se o conselheiro relator está maduro para fazer o encaminhamento da decisão que ele
proferir... Se o presidente tem segurança para colher os
votos, entendendo que eu possa votar, poderia fazê-lo hoje. Se for para contribuir com o processo... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
- Porque vossa excelência é o condutor do voto; o relator
é o conselheiro Lovatti. Mas podemos adiar. Eu mesmo
vou adiar. Adio. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUwww.tce.es.gov.br

GUSTO TAUFNER - Presidente, só um detalhe, sugiro então que seja consultado o conselheiro Lovatti para ver o
opinamento dele. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO - Neste caso, só para esclarecimento, eu
não estou escalado aqui como conselheiro condutor do
voto. Então, acho que por observância à prerrogativa do
nobre conselheiro Lovatti... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Estamos cuidando aqui de segurança jurídica. Então, quanto menos
dúvida, melhor. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATI - Acho prudente que seja adiado e
que amadurecemos. Porque temos duas questões. A primeira, que estaria relacionada ao meu voto original, proferido na condição de conselheiro em substituição, realmente seria válido. Mas tem a outra questão que foi alterado o posicionamento inicial. Então, poderia gerar uma
dúvida. Então, sugiro que adiemos o 3213/2015 e o
3757/2015. E eu, na condição de relator, adio. Aí amadureceremos. (ﬁnal)” 7) Após a apreciação do processo TC5563/2017, que trata de Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama, exercício de 2016, retornou-se à discussão sobre o quórum
de votação do processo TC-3213/2015, sugerindo o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO a remessa ao plenário para análise como questão de ordem, tendo os demais conselheiros decidido por adiar, inicialmente, e, caso não seja resolvida a questão na próxima sessão, seria suscitada a questão de ordem, conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO - Presidente, queria levantar, acerca do debate anterior, que gerou dúvidas, entendo que para efeito de esclarecimento no caso de participação nossa, minha especiﬁcamente, para votação no
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processo anterior, deveríamos remeter uma questão de
ordem ao Plenário, uma questão de ordem desta Câmara
para esclarecimento da participação ou não em votação
para que tenhamos segurança jurídica quanto à votação,
processo de votação. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Já orientei a Secretaria para analisarmos. Se houver necessidade, vamos encaminhar ao Plenário, conforme sugestão de vossa excelência. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Entendo que podemos decidir se encaminhemos
ao Plenário ou não na próxima quarta-feira. Agradeço a
intervenção da secretária das sessões, é importante. Está
nos alertando aqui sobre a interpretação do Regimento
Interno. No momento em que falei, cometi um pequeno
erro. Na realidade, este processo quem é o condutor é o
conselheiro Lovatti. É da relatoria originária dele. Então,
quem conduz o processo é ele. Porque aqui, por exemplo,
quando o auditor substitui, por exemplo, falta quórum,
chama a pessoa e ela pede vista daquele processo, ela ﬁca preventa para aquela votação. Inclusive, ela pode até
mudar o voto, no futuro. E outro detalhe, o conselheiro
Lovatti é um conselheiro muito sério aqui no dia a dia e o
admiramos muito. Porque, de certa forma, se o processo
não é dele, já teria falado. Ele não ﬁca reivindicando relatoria a todo momento, porque muitas vezes tem julgador
que quer reivindicar toda relatoria para si, a todo momento. Então, fazer uma análise tranquila nossa aqui para veriﬁcarmos realmente qual é o... Então, na realidade,
uma análise tranquila aqui porque é um caso que não há
tanta divergência. E outras situações que podem... para o
Tribunal ir consolidando aqui esses entendimentos melhores. Para depois, de repente, não ter uma diﬁculdade
jurídica. Até a sessão que vem, se não resolvermos por

consenso, não tiver uma coisa muito estabelecida, remeter ao Plenário. Mas se tiver consenso, talvez nem precisaria. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Se tiver consenso, já somos três votos no Plenário. Então, é melhor ir por etapa. Então, vamos voltar ao processo que está em julgamento. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO - Só para
deixar claro o motivo da minha provocação. Na dúvida, é
importante que tenhamos o esclarecimento formal para
darmos segurança às decisões. De acordo com o art. 76,
do Regimento Interno, as questões de ordem deverão ser
suscitadas ao presidente, que, em caso de não ter segurança para respondê-la poderá encaminhar a decisão ao
Plenário. Logo, o Colegiado indicado, apesar de ser uma
decisão que poderá ser monocrática do presidente, deveria ser o Plenário. Só trago este questionamento para que
tenhamos segurança e isso também sirva de encaminhamento em casos análogos que venham a aparecer, tanto
nesse caso que ora participo, mas em casos futuros que
possam ter outros personagens envolvidos. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
-As considerações de vossa excelência serão cumpridas
por nós. E o processo voltando ao Plenário da Câmara, se
for entendimento de todos, vai ao Plenário do Tribunal. O
Processo 5563, que é o que está em discussão, peço vista,
pedindo vênia ao conselheiro Lovatti. E devolve a palavra
a S.exa. (ﬁnal)” – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES
NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER leu o Parecer Prévio TC-48/2018, proferido no processo TC-2725/2013, e o Acórdão TC871/2018, proferido no processo TC-10265/2015. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 41 processos constantes
da pauta, ﬂs. 26 a 31, parte integrante da presente ata.
www.tce.es.gov.br

Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, agradecendo à proteção de
Deus, declarou encerrada a sessão às 12 horas, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros,
senhor conselheiro substituto e senhor procurador para
a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 12 de
setembro de 2018, quarta-feira, às 10 horas. E, para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das
sessões, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada,
vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente,
demais conselheiros e senhor procurador.
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 05441/2015-4
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: FUNDO M SAUDE PEDRO CANARIO
Responsável: EDINALIA SILVA DE ALMEIDA
Deliberações: Adiado
Processo: 05680/2015-1
Unidade gestora: Agência de Desenvolvimento das Micro
e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Responsável: ALEONSIO BASILIO DA SILVA [ABILIO VILELA DE AMORIM (OAB: 22858-ES)], ASSOCIACAO CHAO
VIVO, JOSE LUIZ GRISOTTO RIBEIRO, MARIA CLAUDIA
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DANIEL [ABILIO VILELA DE AMORIM (OAB: 22858-ES)],
MAYCON JUNIOR COCO LOURENCO [ABILIO VILELA DE
AMORIM (OAB: 22858-ES)], PEDRO GILSON RIGO [DORALICE DA SILVA (OAB: 7797-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 07260/2015-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR, MARCE-

Processo: 04388/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI [EPAMINONDAS ALVES FERREIRA JUNIOR
(OAB: 387560-SP)]
Responsável: GEDEAO NASCIMENTO MENDES, JOAO
PAULO BRETZ RODRIGUES, WELITON VIRGILIO PEREIRA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Considerar prejudicada a análise da cautelar. Improcedência. Arquivar.
Total: 5 processos

LO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA]

CONSELHEIRO

Responsável: ANA CAROLINE JESUS SILVA, BRUNO RIBEIRO GASPAR, CAROLINA DUARTE RODRIGUES, PAULO
LEMOS BARBOSA

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 03440/2015-6, 03288/2015-1
Responsável: LILIANA MARIA REZENDE BULLUS [GYOVANA REZENDE SPADAROTT BULLUS (OAB: 25846-ES), MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES)]

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ANTONIO LIDINEY GOBBI, JOAO CARLOS
LORENZONI
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 05132/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Governador
Lindenberg
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: PAULO CEZAR CORADINI
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 02809/2017-8

Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo: 04911/2016-3

riano

Processo: 05133/2017-8

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Governador
Lindenberg

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 2016

Exercício: 2016

Interessado: AMADEU BOROTO [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO
SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES)], DANIEL SANTANA
BARBOSA

Responsável: GERALDO LOSS, PAULO CEZAR CORADINI

Deliberações: Acórdão. Regular p/ Amadeu Boroto. Quitação. Deixar de Aplicar multa p/ Daniel Santana. Arquivar.

Processo: 05139/2017-5

Adiamento: 1ª Sessão

Processo: 03651/2017-6

Deliberações: Adiado

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Flowww.tce.es.gov.br

Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva.
Determinação. Arquivar.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
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Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva.
Recomendação. Determinação. Arquivar.

Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.

Deliberações: Acórdão. Conhecer. Dar provimento. Retiﬁcar Acórdão 460/18 a ﬁm de suprir omissão. Arquivar.

Processo: 05165/2017-8

Processo: 03657/2018-1

Total: 11 processos

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2016

Exercício: 2017

Responsável: ALUISIO FILGUEIRAS, CARLOS RENATO
PRUCOLI, SERGIO LUIZ ANEQUIM

Responsável: OTAVIO ABREU XAVIER

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 06936/2017-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Conceição da Barra

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 04595/2018-6
Unidade gestora: Fundo Especial de Apoio ao Programa
Interior Capixaba
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Responsável: ENIO BERGOLI DA COSTA

Denunciante: WERKS LUIZ BOA

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Responsável:
ALEXANDRE
GONCALVES
MARQUES [MARCOS ROBERIO FONSECA DOS SANTOS (OAB:
8341-ES)], MIRTES EUGENIA RODRIGUES PEREIRA FIGUEIREDO [KAYO ALVES RIBEIRO (OAB: 11026-ES), MARCOS ROBERIO FONSECA DOS SANTOS (OAB: 8341-ES)]
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Reconhecer litigância de má-fé do denunciante. Encaminhar cópia ao
MPES. Determinação. Arquivar.
Processo: 08139/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: THIAGO PECANHA LOPES

Processo: 05642/2018-9

CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 02569/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB:
12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB:
8695-ES)], THIAGO FIORIO LONGUI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 01683/2018-1

Unidade gestora: Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus

Classiﬁcação: Embargos de Declaração

Classiﬁcação: Relatório de Gestão Fiscal

Apensos: 05528/2012-7, 01049/2012-8

Exercício: 2017

Interessado: ACADIS - ASSOCIACAO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, ANA ALICE BAPTISTA FERNANDES - ME, CONSERVACAO E SERVICOS NATIVA LTDA - ME, JORGE EDUARDO FRANCISCO NUNES, JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO, NCF SERVICOS LTDA - EPP, SILVANA GALLINA

Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA

Recorrente: BUFFET E RESTAURANTE PALADAR LTDA [RODRIGO DA CUNHA NEVES (OAB: 10508-ES)]

Exercício: 2017

www.tce.es.gov.br

Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 02637/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA
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Deliberações: Acórdão. Saneamento da omissão. Arquivar.
Processo: 02751/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

Processo: 05563/2017-1

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Sooretama

Processo: 03213/2015-3

Classiﬁcação: Relatório de Gestão Fiscal

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Fundão

Exercício: 2017

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO

Exercício: 2014

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Responsável: SILVERIO GUZZO

Processo: 04015/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes

Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Adiado

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 06236/2018-4

Processo: 03757/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Ibiraçu
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ADEMIR MORGAN DE OLIVEIRA, JOSMIRO
ELIZEU DA SILVA
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
Processo: 03709/2008-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: PEDRO PERES GUIMARAES
Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos

Exercício: 2014

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)

Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município
de Cachoeiro de Itapemirim

Deliberações: Devolvido. Adiado

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Representante: CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Responsável: DANILO DA ROCHA ALVES, SERGIO FANTINI DE OLIVEIRA
Terceiro interessado: MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.
Deliberações: Decisão. Ratiﬁcar DECM TC-1449/2018.
Total: 6 processos

Processo: 05695/2015-6

Responsável: SUELLEN CONTE MARTINS

Processo: 05392/2017-1
Unidade gestora: Agência Municipal de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Interessado: ZILDA PANCINI GIRARDI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04397/2016-3

Exercício: 2016

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Responsável: FERNANDO SANTOS MOURA

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação.
Determinação. Arquivar.

Interessado: LUZIA COGO

www.tce.es.gov.br

Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 05907/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

do Estado do Espírito Santo

Interessado: ADIENI ROSETTI

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: DANICE MARTHA TEIXEIRA

Interessado: MARIA HELENA DUARTE DA MOTA

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.
Processo: 08297/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Aracruz

Processo: 09949/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Interessado: LUCIA MARA MARCARINI

Apensos: 00294/2008-9

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARILDA NOGUEIRA LUDOVICO

Processo: 10212/2016-2

Processo: 09966/2016-3

Interessado: VANIA SOUZA CORTEZ MENDES

Processo: 10228/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Deliberações: Decisão. Registro.

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09890/2016-4

Interessado: EDGAR PIASSI
Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: NESIVAL NUNES GONCALVES

Processo: 09972/2016-9

Interessado: SHEILA APARECIDA AGUIAR CARLINI

Processo: 03770/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Iconha

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 09900/2016-4

Interessado: MARIA TRUGILHO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09912/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Interessado: ANGELA ALVES

Processo: 10209/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Interessado: ZENAIDE MESTRIA FAMBRE

Total: 19 processos

Total geral: 41 processos

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
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